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funerare din zona Bacăului
Elena CHIABURU

Funerary Inscriptions of the Bacau
Abstract
Medieval inscriptions, in their great majority, were ofreligious character. They
were written in the culturallanguages of the time, in prose or in verse, and they reflect
certain mentalities and prove the education of the people who ordered them. The
funerary inscriptions do not reveal data which could be compared in importance to
those offered by the narrative and diplomatic documents of the time, but the precision
of the biographical and genealogical details is greater. According to these, the child
andjuvenile mortality was higher, but there were also examples ofuncommon vitality.
Even more, the funerary texts illustrate special circumstances in which the protagonists
were the lost ones due to the consideration they received in the community.
Keywords: medieval inscriptions, lifetime, mortality, Orthodoxy,
Inscripţiile

medievale au avut, în imensa lor majoritate, un caracter
religios. Rezultat firesc al unei spiritualităţi întemeiate pe dogmele creştine,
acest caracter era determinat de funcţia pe care ele o îndeplineau. În cazul
pisaniilor, rostul lor era să arate numele celor care construiau sau refăceau un
lăcaş de cult, iar inscripţiile tombale, cele de pe pomelnice, cruci de piatră şi de
pe numeroasele obiecte cu funcţii liturgice, recomandau ajutorului divin pe
morţii sau viii ale căror nume le cuprindeau. Chiar şi atunci când consemna o
împrejurare fără legătură vizibilă cu viaţa religioasă, cum ar fi amintirea unei
victorii militare, fixarea unui hotar de moşie sau construirea unui pod, inscripţia
propriu-zisă era încadrată de formule religioase şi textul era, de regulă, săpat pe
o cruce de piatră 1• În plus, ceea ce numim generic pietre de mormânt, constituie
dovezi de artă decorativă, reflectă dezvoltarea unor meşteşuguri şi starea
economică a exponenţilor societăţii care îşi permiteau să le pună. Nu
întâmplător, subiectul a fost investigat de-a lungul timpului de istorici, filologi,
teologi şi istorici de artă, iar contribuţiile sînt numeroase şi variate.
Interesul pentru inscripţiile medievale în general, nu este nou. Cele
dintâi abordări ale inscripţiilor funerare datează de la finele sec. XIX şi au fost
doar tangenţiale, fiind subordonate problemei mari a datinilor de înmormântare
la români. În 1882, înfăţişând obiceiurile de înmormântare, Teodor Burada
1

Alexandru Elian, Cuvânt introductiv la Inscripţiile medievale ale României, voi. 1. Oraşul
Editura Academiei, 1965, p. 13-14.

Bucureşti, Bucureşti,
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scria: "La cei mai bogaţi se pune pe mormântul lor o piatră, fie culcată, fie în
picioare, având săpată pe ea soarele şi luna, şi cuvintele obişnuite: "Aici zace
2
robul lui Dumnezeu (cutare)" şi apoi trecătorilor: "Ziceţi Dumnezeu să-1 ierte!"
După un deceniu, Simeon Florea Marian detalia chestiunea: "În
vechime, datina de a se pune pietre pe morminte era cu mult mai uzitată şi mai
răspândită decât în ziua de azi. Cu deosebire domnii, apoi boierii cei mai
însemnaţi şi mai avuţi, precum şi prelaţii, puneau totdeauna pe mormintele
familiilor lor pietre care erau foarte frumos şi iscusit lucrate şi împodobite pe la
mijloc cu diferite flori, iar pe margini cu inscripţiuni în relief, în cari se arăta de
multe ori nu numai ziua, luna şi anul repauzării şi a înmormântării
respectivului, pe al cărui mormânt se aşeza, ci totodată şi cauza morţii. Astfel
de pietre însă le întâlnim mai mult la domni, la boierii cei mai distinşi şi la cei
mai însemnaţi ctitori bisericeşti şi-n apropierea <bisericilor>, unde era mai
înainte datina de a se înmormânta mai toţi creştinii, şi nu în ţinterime depărtate
de biserică, ca-n timpul de faţă. Poporul de rând îndătina şi-n timpurile vechi,
ca şi acuma, a pune numai cruci şi pietre simple; ba, uneori, chiar şi numai un
bolohan spre a se cunoaşte mormântul. < ... > Mulţi îndătinau a face astfel de
pietre nu numai pentru familianţii lor, ba chiar şi pentru sine înşişi. De aice vine
apoi că pe o seamă de pietre de acestea nu se află săpate ziua şi anul repauzării
şi a înmormântării, fiindcă urmaşii lor, aşezîndu-le în grabă pe morminte, uitară
mai pe urmă să îndeplinească inscripţiunea" 3 .
Lespezile funerare au fost studiate şi de către istoricii de artă, care au
sintetizat trăsăturile generale ale acestui gen specific de sculptură decorativă.
Peste tot în spaţiul românesc, sculptura pietrelor de mormânt reflectă două
izvoare de inspiraţie: cel oriental-bizantin şi cel apusean. Cioplite din calcar sau
gresie de provenienţă locală, mai rar din marmură, aşezate la nivelul pardoselii,
pe un soclu sau (mai rar) sub un baldachin, lespezile funerare moldoveneşti sunt
de formă trapezoidală, cu câmpul în întregime sculptat în tehnica "meplat" sau
"champleve. Inscripţia înconjoară într-un chenar câmpul central, sculptat cu
motive ornamentale ce amintesc de ornamentaţia manuscriselor şi de
brocarturile epocii 4 •
Din cauza materialelor dure din care erau făcute monumentele funerare,
textele săpate erau de regulă scurte, iar cuvintele erau abreviate. De aceea, spre
deosebite de restul categoriilor de izvoare istorice, inscripţiile funebre sunt
Teodor T. Burada, Datinile poporului român la înmormântări. Ediţie îngrijită şi prefaţă de 1.
Editura Saeculum 1. 0., 2006, p. 28.
3
Simeon Florea Marian, Înmormântarea la români. Studiu etnografic, Ediţie îngrijită,
introducere, bibliografie şi glosar de Iordan Datcu, Bucureşti, Editura Saeculum Vizual, 2008,
p. 248-249.
4
George Oprescu (red.), Istoria artelor plastice în România, Bucureşti, Editura Meridiane,
1968, p. 170-172 şi 390-393; (în continuare: Istoria artelor plastice).
2

Oprişan, Bucureşti,
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sărace

în ştiri economice, militare, culturale etc. Unele oferă doar informaţii
generale, în vreme ce altele sunt mai precise şi bogate în amănunte, însă
concluziile trebuie formulate cu prudentă şi coroborate cu alte surse.
Scrise în limba slavonă, română şi greacă, în proză şi în versuri, pe
lespezi şi cruci funerare sau comemorative, inscripţiile reflectă mentalităţi şi
denotă instruirea celor care le comandă. Multe dintre ele sunt veritabile mostre
de cultură, fiind scrise ca un dialog între trecătorul care citeşte şi mormânt.
Altele conţin sentinţe moralizatoare şi cugetări de inspiraţie scripturistică.
Desigur că textele versificate au fost alcătuite de ştiutori de carte cu oarece
cultură, dar este greu de stabilit astăzi cât anume din cuprinsul acestor aceste
specii este literatură cultă şi cât a devenit creaţie populară.
Inscripţiile funebre constituie o preocupare a noastră mai veche, un prim
studiu asupra lor urmărind raporturile dintre epitafe şi inscripţiile realmente
săpate pe pietrele tombale 5• Chestiunea dobândeşte importanţă în perspectiva
alcătuirii unui Corpus al inscripţiilor medievale de pe obiectele de cult,
deoarece este necesară analiza atentă a textelor reproduse în unele lucrări drept
inscripţii tombale spre a le deosebi pe cele care merită să intre în circuitul
istoric, ca izvoare epigrafice, de simplele epigrame sortite doar lecturii, dar care
nu au fost săpate în piatră niciodată.
În cel de-al doilea studiu, elaborat în limba engleză şi publicat în revista
clujeană "Philobiblon", am abordat felul în care viaţa şi moartea au fost
reflectate în inscripţiile funebre din Ţara Moldovei (ortodoxe, armeneşti şi
catolice) pînă la anul 18596 .
A treia lucrare a fost publicată în "Anuarul Muzeului Etnografic al
Moldovei", prilej cu care am examinat modul în care inscripţiile funebre
înfăţişează percepţia relaţiei dintre oamenii vii, trăitori în Lumea de aici, şi cei
plecaţi pe Lumea cealaltă, felul cum era înţeleasă trecerea omului în nefiinţă şi
formulele de invocare a ajutorului divin pentru răposaţii ale căror locuri de veci
sunt împodobite cu pietre şi cruci tombale 7 •
Studiul ce urmează va fi o sinteză a informaţiilor deţinute în acest stadiu
al cercetării, scopul urmărit fiind valorificarea din diferite puncte de vedere, a
inscripţiilor funebre din zona Bacăului. Comparativ cu altele din Ţara
Elena Chiaburu, Consideraţii privitoare la raportul dintre epitafe şi inscripţiile săpate pe
lespezile fUnerare, în "Text şi discurs religios", Iaşi, nr. 3, 2011, p. 101-11 O (vezi şi
http://www.cntdr.ro/volumul3).
6
Idem, Life and Death Mirrored on Funerary Jnscriptions in Moldavia before 1859, în
"Philobiblon". Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities, ClujNapoca; Jan-Jun 2012, voi. 17, Issue 1, p. 200-219, indexat în baza de date internaţională
EBSCO, accesibilă pe bază de abonament (http://web.ebscohost.com/ehost).
7
Idem. Lumea de aici şi lumea de dincolo reflectată în inscripţiile funerare din Moldova, în
,,Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei", Iaşi, nr. XI, 2011, p. 117-136.
5
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Moldovei, zona Bacăului este săracă în necropole domneşti, mitropolitane sau
episcopale, motiv pentru care şi monumentele funerare conţinând texte ample,
versificate şi bogate în informaţii sunt mai puţine, iar menţiunile privitoare la
împrejurările mai deosebite ai căror protagonişti au fost cei evocaţi în textele
funebre, consideraţia de care se bucurau în mijlocul comunităţii din care făceau
parte, amănuntele biografice şi circumstanţele în care unii dintre dânşii şi-au
pierdut viaţa sunt rare. Aici predomină mormintele boierilor de diferite ranguri şi
feţe bisericeşti mărunte, care erau marcate cu cruci sau pietre mai simple, dintre
care doar puţine s-au păstrat, ori dacă s-au păstrat, au doar texte succinte.
Chiar dacă materialul documentar nu este foarte bogat, vom înfăţişa
reflectarea relaţiilor dintre oamenii vii şi cei plecaţi pe Lumea cealaltă, vom
identifica formulele de invocare a ajutorului divin pentru răposaţii ale căror
locuri de veci erau împodobite cu pietre şi cruci tombale, vom oferi câteva
exemple de epitafe versificate ori scrise ca un dialog între trecători şi mormânt
şi vom ilustra caracterul de izvor de informaţii al textelor funerare pentru
demografia istorică.
Pentru obţinerea coerenţei necesare analizei, pe lângă sursele
documentare enumerate am consultat şi studii de etnografie şi folclor, epigrafie,
de paleografie slavonă, de istorie a bisericii, de istorie băcăuană şi dicţionare ce
vor fi indicate la locul potrivit. Abordarea se face cronologic, până la 1859. Din
punct de vedere confesional, lespezile funerare analizate aparţin doar ritului
ortodox, iar prin sintagma "zona Bacăului" înţelegem întinderea geografică ce
însumează vechile ţinuturi Bacău, Trotuş şi Adjud, ce intră în mare parte în
componenţa actualului judeţ Bacău 8 . Pentru uşurinţa lecturii, în cazul
inscripţiilor în limbile slavonă şi greacă vom da în cuprinsul lucrării numai
traducerea românească, dar adăugăm la sfîrŞit o Anexă cu inscripţiile de
depistate pe parcursul cercetării, ordonate cronologic şi reproduse în limba
originală (slavonă, română sau greacă), fără a putea pretinde, fireşte, că este
exhaustivă. În aceeaşi Anexă, zona Bibliografie, cu caractere aldine vom marca
notele şi comentariile noastre, iar la sfîrşitul textului sunt explicate abrevierile şi
siglele folosite.
Universul culturii populare se raportează în permanenţă la două lumi:
lumea de aici şi lumea de dincolo, din cauză că omul societăţii tradiţionale
trăieşte concomitent în două lumi: cea reală în care îşi duce existenţa fizică, şi
cea imaginată, de dincolo, unde sunt morţii şi strămoşii neamului, cele două
lumi aflându-se în interdependenţă 9 . Până târziu, spre mijlocul sec. XIX, o
formă de exprimare a interdependenţei celor două lumi au constituit-o textele
Vezi C. Burac, Ţinuturile Ţării Moldovei pînă la mijlocul secolului al XVIII-lea, Bucureşti,
Editura Academica, 2002, p. 110-125, 427-435 şi 620-624.
9
Lucia Berdan, Mitologia cuvintelor, laşi, Editura Univ. ,,Al. 1. Cuza", 2003, p. 81.
8
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săpate

pe lespezile şi crucile funerare.
Cea mai veche inscripţie tombală cunoscută de noi în zona Bacăului este
din 16 septembrie 1496, se află pe o piatră de mormânt de la Mănăstirea
Precista din oraşul Bacău, dar textul este incomplet, piatra fiind spartă, ceea ce
a dat prilejul cercetătorilor să o dateze diferit. Sigur este că a fost făcută la
porunca lui Alexăndrel, fiul lui Ştefan cel Mare, probabil pentru un fiu al său;
aşa cum se ştie, Alexăndrel şi-a avut curtea la Bacău şi este ctitorul acestui
edificiu de cult, pe care 1-a sfinţit la 1 ianuarie 1491 10 • Această lespede
reprezintă o rară excepţie din punctul de vedere al motivelor ornamentale din
sculptura funerară a Ţării Moldovei sec. XV, fiind de factură gotică 11 •
De inspiraţie scripturistică, inscripţiile funerare conţin diverse enunţuri
de invocare a bunăvoinţei divine pentru cel trecut în nefiinţă. La fel ca toate
textele medievale, şi cele tombale încep aproape invariabil cu invocaţia
simbolică t <"Cruce ajută"> şi afirmă condiţia de "rob al lui Dumnezeu"
pentru cel dispărut <vezi Anexa, passim>. Fără a putea generaliza, fireşte,
observăm doar că cea dintâi formulă de ajutor divin cuprinsă într-o inscripţie
din materialul documentar folosit la întocmirea acestui studiu este foarte târzie
(30 septembrie 1767) şi a fost gravată pe o cruce din piatră din cimitirul satului
Grozeşti, pentru Stan munteanul din Braşov, soţul Vochiţii, "D<o>mnu să-i
pomenească întru împărăţia sa" 12 • Din sec. XIX, înmulţindu-se pietrele
tombale care au ajuns până la noi şi exemplele sunt mai multe: ,,Pomeneşte,
D<oa>mne pre rob<ul> Tău preot Sofroni ier<o>monah şi tot ne<amul>,
scrie pe o cruce de mormânt de la Schitul Brazi, pusă la 14 februarie 1841 13 , de
pildă, iar după doar o săptămână, la 27 februarie 1841, Ioan şi Victoria Cuza,
părinţi îndureraţi de pierderea unei fiice, gravau şi ei pe lespedea mormântului
din satul Fichiteşti că "lui Hristos să îi rugăm odihnă să-i facă în veci" 14 •
Inscripţiile funerare sunt produsul spiritului relişios: moartea este destinul
obligatoriu al tuturor oamenilor, "calea întregii lumi" 5 , de la care nimeni nu se
poate sustrage, fie el bătrân sau copil, bogat sau sărac. De aceea, pe o marmură
din biserica Mănăstirii Bogdana <în partea dreaptă>, având blazonul
Cantacuzinilor şi pusă la 1 septembrie 1692 pe mormântul lui Ioan Cantacuzino
al doilea logofăt, scrie că "m-au surpat nejăţarnica moarte" 16 .
Vezi Anexa sub dată, cu toate elementele de datare şi bibliografie necesare.
Istoria artelor plastice, p. 390.
12
BAR, A 1610 (ms. Bobulescu, Valea Trotuşului, I ), p. 306.
13
Ibidem, p. 18.
14
Dorinel Ichim, Monumente de arhitectură populară din judeţul Bacău. Bisericile de lemn,
<Bacău, s. a.>, p. 102, col. II- p. 103, col. I; (în continuare: !chim, Monumente).
15
Vocabular de teologie biblică. Publicat sub conducerea lui Xavier Leon-Dufour, Bucureşti,
Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, 2001, p. 446, sub voce.
16
BAR, A 1610 (ms. Bobulescu, Valea Trotuşului, I), p. 177-178.
10
11
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Omul perioadei cercetate era mult mai conştient decât noi cei de astăzi
de dualitatea trup-suflet, ştiind că existenţa pământească este trecătoare pentru
fiecare individ, veşnică fiind în schimb Viaţa de Apoi. Pe aceeaşi marmură de
pe mormântul lui Ioan Cantacuzino scrie şi ,Jată că mă duc 1 De viaţa vecinică
de-acmu să m-apuc" 17 • Din alt punct de vedere, se remarcă modul de redactare
a textului, ca un dialog între cel răposat şi trecătorii prin faţa locului său de veci.
Adresându-se direct celor ce vor citi inscripţia, în continuare, cioplitorul
marmurei spune în numele tânărului Cantacuzino: "Şi vă aştept, fraţilor, iar să
ne vedem 1 La vinirea Domnului să ne adunăm, 1 Să lăudăm şi noi pre Sfănta
Troiţă, 1 O d<um>n<e>zăire întrăită şi-ntr-una fiinţă" 18 •
Întreţinerea constantă a altei existenţe pentru cei "duşi" din lumea
pământească depinde de scrierea numelor lor pe lespezile tombale sau pe
cruci 19 . Expresiile prin care era exprimată plecarea omului pe Lumea cealaltă
sunt derivate din cunoştinţele religioase ale comanditarilor, de obicei preluate
din Sf. Scriptură, dar şi din mitologia populară şi transmit o anumită
compasiune, deoarece în imagistica funebră a lumii, moartea şi somnul se
20
confundă adesea . Dincolo de moarte, cel decedat "nu mai este", fiind cuprins
de somn21 . În Biblie (Ioan, cap. 11 1 11 ), Isus spune: "Lazăr, prietenul nostru,
doarme. Mă duc să-1 trezesc din somn", iar mai departe (cap. 11 /13): "Isus
vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbeşte despre odihna căpătată
prin somn"22 • Deloc întâmplător, multe bocete populare încep cu această
încercare de a trezi mortul din somnul lui adânc 23 • Din acest motiv, despre omul
mort se spune că "a răposat", se "odihneşte", "doarme", ,,s-a mutat" la ceruri,
dar continuă să fie prezent amintirea celor rămaşi pe pământ, iar inscripţiile
băcăuane confirmă acest lucru. De pildă, marele logofăt Solomon Bârlădeanul,
ctitorul Mănăstirii Bogdana, care "a răposat în zilele binecredinciosului Io
Antoni voievod, în anul 7188 de la Facerea lumii şi Naştere 1680, luna martie",
"doarme"24 în mormântul din biserica mănăstirii. Tot cam atunci, într-o
perioadă cuprinsă între 1673 noiembrie- 1675 noiembrie şi 1684 aprilie- 1685
mai, un anume Dumitru ,,s-au preastavir 5 şi s-au astrucat aicea", la biserica
17
18

Ibidem.
Ibidem.

Ion H. Ciubotaru, Obiceiurile funebre din Moldova în context naţional, Iaşi, Editura Univ.
"Al. 1. Cuza", 2014, p. 42-43.
20
Ibidem, p. 20-21 şi 100.
21
Vocabular de teologie biblică, p. 445 şi 702, sub voce.
22
Biblia sau Sf Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, Bucureşti, Editura Institutului Biblic
~i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1990, p. 1041, cf. Ion H. Ciubotaru, op. cit., p. 21.
3
Ion H. Ciubotaru, op. cit., p. 21.
24
BAR. A 1610 (rns. Bobulescu, Valea Trotuşului, I), p. 176-177 (text si. şi trad.).
25
Din punct de vedere lingvistic, este interesantă alăturarea în aceeaşi propoziţie a unui
slavonism: np-knABHTH - a muta, a schimba, dar şi np-kcTABHTH '"" - a deceda (cf. Pandele
19
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din Borzeşte 6 . Sandul, ctitor al bisericii din satul Urminiş (sau Hangani)
împreună cu soţia Paraschiva, se "odihneşte" de la 14 martie 1789, avându-şi
mormântul în interiorul acestei biserici, lângă peretele de miazănoapte 27 .
În zona Bacăului, aşa cum am precizat, mormintele cercetate nu provin
din necropole domneşti. Dacă în cazul lespezilor princiare şi ale clericilor de
rang înalt, textele funerare, în versuri sau în proză, erau scrise mai elevat, cele
mai multe dintre inscripţiile băcăuane cercetate erau scrise într-un stil oral
accentuat, aşa cum oamenii obişnuiţi vorbeau. Pe o lespede din pridvorul
bisericii de lemn a fostului sat Tiseşti, azi înglobat în oraşul Târgu Ocna, s-a
săpat că sub ea se "hodineşte robul lui Dummnezeu iconom preot Vârnav
Arhir". Tot la Târgu Ocna, pe o piatră de la Biserica Sf. Voievozi s-a scris la
fel, în 3 mai 1849, că dedesupt "hodineşte robii lui D(umne)zeu Neculai Stoean,
soţiea sa Irina" 28 , ctitorii acestui lăcaş. De multe ori, inscripţiile erau săpate
chiar cu greşeli, ceea ce denotă faptul că lespezile au fost lucrate la faţa locului
de nişte meşteri pietrari mai puţin obişnuiţi cu scrisul ori care nu executau
foarte des asemenea comenze 9 .
Textele conţinând expresii precum: "odihneşte" sau "doarme" sugerează
că trecerea în nefiinţă a fost acceptată cu seninătate, fiind vorba, probabil, de
aşa-numitele morţi "bune", consecinţe ale bătrâneţii. Cu toate acestea, destule
inscripţii evocă suferinţa provocată de moartea cuiva drag, fie în texte
versificate, fie într-o scurtă naraţie. În vremurile în care mortalitatea infantilă
era mare, la 27 februarie 1841, când a săpat o piatră de mormânt din marmură,
cu stema Ţării Moldovei şi un chenar de lalele pentru mormântul fiicei lui Ioan
şi a Victoriei Cuza, ctitorii Bisericii de lemn Sf. Gheorghe din satul Fichiteşti
(c. Podu-Turcului), impresionat, desigur, de durerea părinţilor, lapicidul a
explicat în proză "câtă jale au avut părinţii acestii pruncă, nemângâieţi plângând
precum orecând Rahil plângea pre fii săi şi nu era; asămine plângere s-au
întâmplat şi la această nevinovată pruncă" 30 . Din acest epitaf remarcăm şi
cunoştinţele religioase ale celor care au comandat sau alcătuit textul funerar,
Rahila care îşi plânge fiii este menţionată în Vechiul Testament (Ieremia 31: 15
-"Glas se aude în Rama, bocet şi plângere amară. Rahila îşi plânge copiii şi nu
Olteanu (coord.), Slava veche şi slavona românească, Bucureşti, Editura Didactică şi
Pedagogică, 1975, p. 443, sub voce) şi a unui termen latin: astruciire- a îngropa, a acoperi cu
pământ (cf. Alexandru Ciorănescu, Dicţionarul etimologic a/limbii române. Ediţie îngrijită şi
traducere din limba spaniolă de Tudora Şandru-Mehedinţi şi Magdalena Popescu-Marin,
Bucureşti, Editura Saeculum 1. 0., 2007, p. 58, sub voce).
26
C.I. Istrati, Biserica şi podul din Borzeşti, în AAR, seria Il, tom XXVI (1903-1904), stampa
VI şi p. 265;
27
BAR, A 1610 (ms. Bobulescu, Valea Trotuşului, Il), p. 143.
28
Ichim, Monumente, p. 339, col. 1; BAR, A 1610 (ms. Bobulescu, Valea Trotuşului, 1), p. 188.
29
Vezi în Anexă însemnările din 8 septembrie 1767, 1 noiembrie 1798 şi 6 august 1822.
30
lchim, Monumente, p. 102, col. II- p. 103, col. 1.
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vrea să se mângâie de copiii săi, pentru că nu mai sunt") 31 , ca simbol al tuturor
mamelor îndurerate.
Relaţia întreţinută de oamenii vii cu cei "de dincolo" prin gesturi de
doliu, slujbe de pomenire, grija faţă de morminte, ospeţe funerare şi ofrande, pe
de o parte, şi eforturile făcute de cel viu pentru absolvirea propriilor păcate, pe
de altă parte, relevă faptul că pentru omul medieval nu exista o ruptură între
lumea de aici şi lumea de dincolo. Înfrumuseţarea mormintelor cu pietre şi cruci
era legată de credinţa în supravieţuirea dincolo de moarte, pentru insul epocilor
trecute veşnicia fiind foarte aproape 32 , iar textele funerare reflectă acest lucru.
Caracterul pieritor al omului era desemnat prin "oase" şi "trup", care, o
dată ajunse în mormânt se transformă în ţărână, motiv pentru care, pe o lespede
din cimitirul satului Grozeşti s-a însemnat în 1805 că dedesupt "odihneşte
oasele răposaţi lor" Andrei Chelariu şi ale soţiei sale Eva33 •
În unele inscripţii tombale, dihotomia trup 1 suflet este şi mai explicită.
Astfel, ctitorii bisericii din satul Urminiş (fost Hangani), Sandul şi Paraschiva,
se odihneau, avându-şi mormântul în interiorul acesteia lângă peretele nordic,
deoarece li ,,s-au despărţitu sufletu din trupu" 34 la 14 martie 1789.
Textele tombale furnizează uneori date privitoare la vârstele până la
care trăiau oamenii. Unele inscripţii se referă la stadiile vieţii umane, în vreme
ce altele dau vîrsta exactă a celor decedaţi. O piatră de mormânt din biserica
satului Rădiana a fost pusă în timpul uneia dintre domniile lui Dumitraşcu
Cantacuzino, de un anume Ştefan Andriai pentru ,,pruncuf' lui, nenumit35 , în
vreme ce de pe marmura din biserica Mănăstirii Bogdana pusă pentru Ioan
Cantacuzino, menţionat anterior, aflăm că "Supt marmure aceasta zac de tânăr
foarte" 36 , moartea fiindu-i cauzată probabil de ciuma care a bântuit endemic în
Moldova între 1690-1698, cu întreruperi 37 . Cât însemna în ani de viaţă expresia
tânăr foarte aflăm din continuarea epitafului: "De 28 ani au fost când s-au
pristăvit" 38 . Elisaveta monahia Brăiasca, "maica dumisale pahamicului Ioan
Brăiescu" a murit "în etate de 31" de ani, la 21 septembrie 1828 şi a fost
31

http://www.jw.org/ro/publicatii/reviste/w20 141215/rahela-isi-plange-fiii/
accesat
la
25.03.2015.
32
Vocabular de teologie biblică, p. 324 şi 445, sub voce; Jacques Le Goff (coord.), Omul
medieval, Iaşi, Editura Polirom, 1999, p. 28-29; Dan Horia Mazilu, O istorie a blestemului, Iaşi,
Editura Polirom, 2001, p. 170-171.
33
BAR A 1610 (ms. Bobulescu, Valea Trotuşului, Il), p. 306- 307.
34
Ibidem, p. 143.
35
Ibidem, I, p. 188.
36
Ibidem, p. 177 - 178.
37
Paul Cemovodeanu, Paul Binder, Cavalerii Apoca/ipsului. Calamităţile naturale din trecutul
României (până la 1800), Bucureşti, Editura Silex, 1993, p. 95-99.
38
BAR, A 1610, II, p. 177-178.
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îngropată în satul Grozeşte 9 • Un preot Grigori îngropat în satul Leurda "s-au
40
săvârşit din vieiaţă < ... > în vrăstă 60 ani", la 30 august 1849 •
În epoca cercetată mortalitatea infantilă fiind mare, inscripţiile funerare
indică destule cazuri în care părinţii şi-au îngropat copiii. În afară de exemplul

familiei Cuza, deja pomenit, alte trei astfel de situaţii s-au găsit la Răchitoasa: o
piatră de mormânt mai mică din biserica de lemn a satului, cu hramul Sf.
Arhangheli, "o au făcut şi o au înfrîmseţat giupîneasa Anna mare vomiceasă
fii ului seu Irimie", între 1679 septembrie 1 şi 1680 august 31 (7188), iar alta din
biserica mare a mănăstirii, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, "o au
înfrămseţat dumnealui Ilie mare stolnic coconilor săi Alexandru şi Safta", la 31
mai 1699. Prezentând mănăstirea Răchitoasa, George Alexandru Lahovari făcea
precizarea în vol. V al Marelui dicţionar geografic, că "de pe forma lor mică se
vede că ele au fost puse pe morminte de prunci ai ctitorilor şi familiilor lor'.4 1•
În fine, tot la Răchitoasa, în anul 1736, unul dintre ctitorii mănăstirii vechi,
dărâmate de cutremurul din 31 mai 1739, marele spătar Ilie a fost îngropat
42
alături de "fiiul dumisale Gavril" .
Epitafele oferă informaţii şi despre numeroasele boli cauzatoare de
moarte şi pentru care nu se cunoştea leacul. Amintita fiică a lui Ioan şi Victoria
Cuza, "s-au născut la anul 1839 septembrie în 23, într-o sâmbătă pe la 1O
ceasuri din zi moldoveneşti, dar < ... > s-au şi săvârşit cu duhul la anul 1840
decembrie în 30 şi în a doua zi, de Sfiîntul Vasile, s-au şi înmormântat la
biserica Sfiîntului mucenic Gheorghe" din satul Fichiteşti, trăind doar un an şi
patru luni. Piatra funerară face şi menţiunea bolii fatale: "îmbolnăvindu-se de
43
apostimă şi pătimind atât dureri nevinovata pruncă" • Potrivit Dicţionarului
explicativ ilustrat al limbii române, apostima este un termen medical învechit
provenit din neogreacă (a1tOO"tT)Jla) care desemnează atât un abces, cât şi o
tumoră. În acest caz, data fiind vârsta foarte mică a fetiţei, putem presupune că
a fost vorba de abcces, o infecţie provocată de agenţii microbieni pentru care în
deceniul patru al sec. XIX nu se cunoştea tratamentul şi care poate avea o
evoluţie rapidă, însoţită de durere cu caracter pulsatii şi febră44 .
Din cauza materialelor dure din care erau confecţionate monumentele
39

Ibidem, 1, p. 307.
Ibidem, II, p. 149.
41
George Ioan Lahovari, Marele dicţionar geografic al Romîniei, Voi. V, BucureŞti,
Stabilimentul Grafic Socec, 1902, p. 200 (text după Melchisedec; în continuare: Marele
dicţionar geografic).
42
Melchisedec Ştefănescu, Notiţe istorice şi arheologice adunate de la 48 de monastiri şi
biserici antice din Moldova, Bucureşti, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1885, p. 305-306; (în
continuare: Melchisedec, Notiţe istorice); Marele dicţionar geografic, V, p. 200.
43
Ichim, Monumente, p. 102, col. II- p. 103, col. 1.
44
Dicţionar explicativ ilustrat a/limbii române, p. 2 şi 106, sub voce.
40
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funerare (piatră, gresie, marmură), textele săpate erau aproape întotdeauna
scurte (de multe ori cuvintele erau chiar abreviate). Incidental pot fi găsite
scurte relatări ale unor întâmplări diverse ai căror protagonişti au fost
decedaţii, ale ipostazelor în care aceştia s-au aflat la un moment dat sau
circumstanţe în care şi-au pierdut viaţa: un accident, o boală fulgerătoare sau
o epidemie, şi care îi impresiona în mod special pe contemporani. Pentru Ţara
Moldovei, cea mai veche inscripţie funebră care relatează împrejurările morţii
cuiva, cunoscută de noi în acest stadiu al cercetării, provine tocmai din zona
Bacăului, datează din 23 aprilie 1584 şi se află pe un mormânt din biserica
Mănăstirii Bogdana, al lui "Matei că~itanul, supranumit Lepădatul", venit din
Ţara Românească şi "ucis de tâlhari" 5 .
Ajunşi cu analiza în acest punct, se impune tăcută o precizare valabilă în
cazul tuturor monumentelor funerare, indiferent de religie: lespezile de marmură
sau de gresie, cu ornamente sculpturale bogate, erau nişte produse scumpe şi
costisitoare. De aceea, unele texte conţin referiri la cheltuiala pe care lespezile
funerare o presupuneau: piatra tombală a lui Andrei chelarul şi a soţiei sale Eva
din din Grozeşti, "s-au tăcut cu cheltuiala dum<isale> Gheorghie Munteanu,
vătafu de la Grozeşti, pentru dragostea ce are spre aceşti răposaţi", în 1805 46 .
Cioplitorii care puteau săpa lespezi funerare erau puţini şi, în plus, îşi
însemnau foarte rar numele pe rezultatul muncii lor. În zona Bacău singurii
meşteri care şi-au trecut numele pe o lespede au fost Lupul şi Dumitru ce au
săpat piatra de mormânt a lui Iordachi Rusăt şi a soţiei sale, din satul Rădiana,
în anul1752 47 .
Uneori, atât meşterii, cât şi pietrele proveneau din afara graniţelor
(întotdeauna cele din marmură, rocă inexistentă în Ţara Moldovei), iar cei care îşi
permiteau să îşi înfrumuseţeze mormintele cu lespezi somptuoase proveneau din
rândul păturilor sus-puse sau măcar înstărite: domnii şi membrii familiilor lor,
boieri, ierarhi, meşteşugari şi negustori bogaţi. Din acest motiv, lespezile funerare
erau un simbol al statutului socio-economic al răposatului şi al familiei sale.
La fel ca peste tot în spaţiul românesc, şi în zona Bacăului, într-o ordine
socială descrescătoare, pietrele tombale au împodobit locurile de veci ale
boierilor mari şi mici. Pe valea Trotuşului, în biserica Mănăstirii Bogdana sunt
înmormântaţi marele logofăt Solomon Bârlădeanul şi Ioan Cantacuzino al
doilea logofăt, ambii menţionaţi deja; în satul Şesurile (fost Costeşti, c.
Leontineşti), se află mormântul "panului Euthimie fost mare căminar", mort la
5 septembrie 167448 ; la Răchitoasa a fost îngropat la 26 mai 1736, marele spătar
45
46
47
48

Melchisedec, Notiţe istorice, p. 62-63, nr. 3 (text gr. şi trad.).
BAR A 1610 (rns. Bobulescu, Valea Trotuşului, 1), p. 306-307.
Ibidem, p. 188; Tăbăcaru, Bisericile Bacăului, p. 12.
Tăbăcaru, Bisericile Bacăului, p. 13.
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Ilie fiul lui Ianache mare clucer49 , ctitorul mănăstirii, iar în satul Pătrăşcani,
marele ban Ştefan Ruset, de la 6 martie 176950 .
Lespezi funerare acoperă şi mormintele soţiilor boierilor mari sau
mici. La mănăstirea Precista din Bacău s-a găsit mormântul pe care îl "făcu şi
înfrumuseţă pan Mihail Fotena postelnicul, cneaghinei sale Cristina", moartă în
luna mai a anului 163651 • O piatră de mormânt din pronaosul bisericii din satul
Borzeşti-Clăcaşi a fost pusă pentru "Irina Rusetina, giupâneasa dumisale lui
Manolachi Rusăt vel vornic, fiica lui Neculai Buhuş vel logofăt", în februarie
1716 52 , "dumneaei Tofana spătiroaie", se odihneşte din 19 aprilie 1727
împreună cu soţul său, marele spătar Ilie şi fiul Gavril, în acelaşi mormânt de la
53
Răchitoasa , în vreme ce o inscripţie a bisericii din Borzeşti dă de ştire că "s-a
făcut catapeteasma şi s-a înmormântat la 1776 în biserică, Smaragda soţia lui
Matei Ghica, care a domnit până la 1756"54 .
Deşi prin natura lor, inscripţiile funerare nu oferă date comparabile în
importanţă cu cele furnizate de izvoarele narative şi cele cu caracter diplomatic
ale epocii, în schimb precizia amănuntelor biografice pe care le oferă e mai
mare. Epitaful lui Ioan Cantacuzino ni-i face cunoscuţi pe fraţii şi pe soţia
acestuia: "Vasilii păharnice, că eşti frate mai mare. 1 Fie-ţ milă, Ilie fratele
mieu iubitu < ... > Şi ţie, Marie, soţul mieu iubită 1 Care din mila Domnului miau fost rânduită" 55 , în vreme ce, am văzut că jupîneasa Irina era fiica marelui
logofăt Neculai Buhuş şi soţia marelui vornic Manolachi Ruset, iar Tofana sau
Teofana, soţia marelui spătar Ilie era fiica marelui vornic Ioan Racoviţă, sora
Domnului Mihai Racoviţă şi mama lui Gavriil cel mort înainte de vreme 56 .
Desigur că, nu o dată, urmaşii, fii şi fiice, se îngrijeau de mormintele
părinţilor. De pe o lespede zidită în stâlpul bisericii din satul Borzeşti - Clăcaşi,
cu o inscripţie incompletă din timpul domniilor lui Dumitraşco Cantacuzino
aflăm că a fost comandată de "Antonie cu fratele său Va<si>lie părintelui
lo<r> Du <mitru> ... şte biv părcN>lab" 57 •
Fetele bisericeşti ale căror morminte au fost înfrumuseţate cu lespezi şi
cruci de piatră erau de toate rangurile, dar pentru zona Bacăului nu am putut
documenta decât clerici de rang mic. În pridvorul bisericii Mănăstirii Bogdana
se află o marmură de mormânt pusă la 2 ianuarie 1851 pentru unul dintre
49

Melchisedec, NotiJe istorice, p. 305.
BAR, A 1610 (ms. Bobulescu, Valea Trotuşului, 1), p. 156.
51
Vezi în Anexă, sub dată, textul însemnării cu diferenţele de lectură ale celor care I-au editat.
52
Iorga, JnscripJii, 1, p. 27, nr. 60 15.
53
Melchisedec, NotiJe istorice, p. 305.
54
Tăbăcaru, Bisericile Bacăului, p. 24.
55
BAR, A 161 O (ms. Bobulescu, Valea Trotuşului, 1), p. 177 - 178.
56
Vezi supra, nota 52.
57
Vezi în Anexă, sub dată, textul însemnării cu diferenţele de lectură ale celor care I-au editat.
50
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arhimandriţii acesteia, Teofilact58 ; în satul Borzeşti-Clăcaşi a avut lespede
funerară un "fopa Ioanu, let 7258"59 ; la Leurda, un "preotu Grigori", mort la 30
august 18496 ; la schitul Buda (zis şi Savu) de pe Valea Trotuşului se cunoaşte
piatra tombală de sub portretul lui "Vasili ieieroshimonah (sic!) ctitoru care au
făcut schitu acestu", pusă la 6 august 1822 61 ; la Schitul Brazi s-a ~ăsit crucea de
piatră a lui "preot Sofroni ier<o>monah", de la 14 februarie 1841 2•
Interesantă pare a fi o piatră de mormânt având formă cilindrică găsită
de Constantin Bobulescu în perioada interbelică în cimitirul bisericii din satul
Grozeşti şi care, probabil a fost săpătă în oraşul Bârlad (j. Vaslui) şi adusă la
Grozeşti pentru locul de veci al Elisavetei monahia "Bră.l\sca, maica
dum<i>sale paharnicului Ioan Brăiescu", la 21 septembrie 182863 .
Unii preoţi îndeplineau şi funcţii administrative pe lângă biserici, ca
iconomi şi epitropi, iar inscripţiile băcăuane dovedesc şi ele dovedesc acest
lucru, o piatră funerară din pridvorul Bisericii de lemn Sf. Gheorghe din Tiseşti
fiind pusă după 1761 pentru "iconom preot Vâmav Arhir, fost slujitor"64 .
Ctitorii unui lăcaş de cult, în virtutea prerogativelor conferite de dreptul
de ctitorie, erau îngropaţi în incinta bisericii. Pietrele tombale fiind călcate în
picioare ani la rând de credincioşi la slujbe, inscripţiile se toceau până la
ilizibilitate şi, nu o dată, pietrele se deteriorau (crăpau), motiv pentru care erau
reînnoite, de regulă cu prilejul slujbelor de pomenire rânduite de Biserica
Ortodoxă la un an, trei, şapte sau mai mulţi ani, când amintirea răposaţilor era
reînviată contemporanilor. Astfel au apărut aşa numitele cruci comemorative,
puse mai târziu, pentru tot neamul celui care pomeneşte. O cruce mare de
piatră găsită de Constin Bobulescu în perioada interbelică ceva mai departe de
altarul bisericii din satul Crucea de Piatră sau Borzeştii-Răzeşi s-au săpat la 25
februarie 1768 "de robul lui D<u>mnezeu Stan, Rada, leii, An<i>ţa, Marache,
Rughina; morţi: Io<n>, Io<a>na, Ion, Gosan, Stan, Vasiile ... " 65 . La fel, pe o
cruce de piatră de la un mormânt din satul Comăţel au fost înscrişi, ca într-un
veritabil pomelnic: "Toader, Mănăilă, Mariia, Mariia, Ştefan, Neagu, Vasile,
Dinu, Mariia, Coman, Radu, Stan", în anul1845 66 •

BAR, A 161 O (ms. Bobu1escu, Valea Trotuşului, 1), p. 178.
Istrati, Biserica şi podul din Borzeşti, pl. IV; BAR, A 1610 (ms. Bobu1escu, Valea Trotuşului,
1), p. 165.
60
BAR, A 1610 (ms. Bobu1escu, Valea Trotuşului, Il), p. 149.
61
Ibidem, p. 131-132.
62
Ibidem, 1, p. 18.
63
Ibidem, p. 307.
64
lchim, Monumente, p. 339, col. 1; BAR A 1610 (ms. Bobu1escu, Valea Trotuşului, 1), p. 346
58

59

(menţ.).
65

66

BAR, A 1610 (ms. Bobu1escu, Valea Trotuşului, 1), p. 160.
Ibidem, p. 78.
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Legat de refacerea pietrelor funerare, trebuie să se ţină seama de un
aspect derivat din analogia cu inscripţiile de pe alte categorii de obiecte de cult,
în speţă de pe clopote. Multe clopote stricate erau topite şi turnate din nou după
mulţi ani de la fabricaţie, dar comanditarii solicitau în mod expres ca pe
clopotul nou să se reproducă inscripţia veche, fără nici o modificare 67 . În
consecinţă, un text atribuit unei anumite date poate fi în realitate mai nou, ceea
ce impune folosirea cu prudenţă a acestor izvoare de către lingvişti, pentru
stabilirea datei corecte fiind necesară completarea informaţiilor din alte surse.
Coroborarea textelor funerare cu alte categorii de izvoare documentare se
impune şi din cauză că, aşa cum se va observa în continuare din Anexa acestui
studiu, descifrarea inscripţiilor de pe unele lespezi funerare vechi sau
deteriorate făcîndu-se cu dificultate, de foarte multe ori cercetătorii au citit
diferit ani şi nume de persoane.

***

Cultivarea memoriei celor dispăruţi şi solicitarea ajutorului lui
Dumnezeu nu doar pentru sine ci şi pentru aproape este o îndatorire a fiecărui
creştin, iar înfrumuseţarea mormintelor cu pietre şi cruci era legată de credinţa
în supravieţuirea omului dincolo de moarte. Scrise în limba slavonă, română şi
greacă, în proză şi în versuri, inscripţiile reflectă mentalităţi şi ilustrează
orizontul religios al epocii cercetate. Textele analizate afirmă condiţia de "rob
al lui Dumnezeu" pentru cel trecut în nefiinţă şi conţin diverse formule de
invocare a bunăvoinţei divine pentru acesta. Omul epocilor trecute era conştient
de dualitatea trup-suflet, de efemerul existenţei pământeşti şi de veşnicia Vieţii
de Apoi, motiv pentru care nu percepea o ruptură între "lumea de aici" şi
"lumea de dincolo". În consecinţă, de multe ori epitafele erau scrise ca un
dialog între cel răposat şi trecătorii prin faţa mormântului său. Expresiile prin
care este exprimată plecarea omului pe Lumea cealaltă sunt preluate din
Scriptură şi denotă instruirea celor care le comandă. În ceea ce priveşte forma
grafică a inscripţiilor funerare, scrierea acestora începea cu invocaţia simbolică
t ("Cruce ajută"). De asemenea, textele funebre îngăduie spicuirea câtorva
împrejurări mai deosebite ai căror protagonişti au fost defuncţii evocaţi, afirmă
consideraţia de care se bucurau aceştia în mijlocul comunităţii din care făceau
parte, dar şi circumstanţele neaşteptate şi impresionante în care unii dintre
dânşii şi-au pierdut viaţa. Indiferent în ce formă au fost scrise, textele gravate pe
lespezile sau crucile funerare completează alte surse de informare istorică cu
amănunte de ordin demografic, biografic sau genealogie mai precise decât alte
categorii de izvoare istorice, ilustrează evoluţia limbii şi a gustului unei epoci.
Concluziile trebuie formulate însă cu prudenţă, din cauză că în urma
sistematizării din ultimul secol multe lăcaşuri de cult, în special din oraşe, fie
67

Dumitru Z. Furnică, Din istoria comertului la români, Bucureşti, 1908, p. 92-93.
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şi-au

pierdut aproape în întregime cimitirele din jur, fie au fost chiar demolate,
astfel încât imensa majoritate a pietrelor funerare au dispărut ori au fost
distruse.
ANEXĂ
Inscripţii

de pe cruci şi pietre de mormânt din zona Bacăului

1496 (7004) septembrie 16
de mormânt din gresie (1,50 x 0,50 m), decorată în câmpul central
cu cinci cercuri tangente puternic reliefate; în interiorul acestora sunt înscrise
câte patru segmente de cerc dispuse în cruce, de factură gotică, de la bis.
Adormirea Maicii Domnului din or. Bacău:
Piatră

t

IW fiA~a4NAfl~ BO~BOA(Io),

3~MI\H MOAA4BCKOH,
WBHT-kAH s('h) A-kT(o)

~Kfl4CH C'hH

C(bi)Nio GT~~4N BO~BOAH, r(o)cn(O)A(4)p-k
1
rpOG'h .•. Hm~ np-kCT48H c-k K'h B-k"'NOH

x3B M(-k)c(At.)~.ţ4

c~(n~Mspi4)

t Io Alexandru voievod, fiul lui

SI.

Ştefan

voievod, domn al Ţării
Moldovei, a împodobit acest mormânt ... care s-a şi strămutat la lăcaşul de veci
în anul 7004 <1496>, luna septembrie 16.
1

BIBLIOGRAFIE: Virgiliu Drăghiceanu, Mormintele din biserica
Precista -Bacău. Raport adresat Comisiunii Monumente/ar Istorice, în BCMI,
Anul IV (1911), p. 153 (text si. şi trad. cu data de an greşită, 1594) şi p. 154
(foto); George Balş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, în BCMI, Anul XVIII
( 1925), p. 62, col. II şi 282, col. II - 283, col. I (trad. după Drăghiceanu, cu data
7004 <1496>, luna septembrie 16) şi fig. 470 (foto după Drăghiceanu); N.
Iorga şi G. Balş, Histoire de l'art roumain ancien, Paris, Editeur de Boccard,
1922, p. 58 (foto cu data 1495 şi un scurt comentariu privitor la ornamentaţie);
M. Berza, Repertoriul monumente/ar şi obiectelor de artă din vremea lui Ştefan
cel Mare, Bucureşti, Editura Academiei, 1958, p. 257-258 (text si., trad., descr.
şi bibliogr.) şi fig. 184 de la p. 258 (foto după Drăghiceanu); Istoria artelor
plastice, fig. 368 (foto cu data 1494); Tăbăcaru, Bisericile Bacăului, p. 31 (cu
văleatul 7130).
1

Lipsă.

<Sec. XVII>
Pe o piatră de mormânt zidită într-un contrafort de pe peretele vestic,
existentă în sec. XIX, înlăturat în 1904-1905, de la Biserica Adormirea Maicii
Domnului din s. Borzeştii-Clăcaşi:
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t G'b c~3H... ~- .. K~CT.:.\NTHN .. cen(?) ...
t ... Costantin ... septembrie (?).
(menţ.);

BIBLIOGRAFIE: Istrati, Biserica şi podul din Borzeşti, stampa V (foto)
Iorga, Inscripţii, I, p. 27, nr. 56 1 3 (text sl. şi trad.).

şi

p. 5

1635 (7144) decembrie 21 1
Pe o piatră de mormânt de la m-rea Precista din Bacău, având
dimensiunile 1,3 7 m x 0,57 m, cu ornamentatie reprezentând un vas cu o floare,
ale cărei ramuri şi flori sunt dispuse simetric, în dreapta şi în stânga, şi
afrontate:
2
G'b(H)
<rp> ~s'b
C'bTB~P"
H 'ls'Kpl.lCH
"""
MHX""
«<»~TENI.l
n~(c)Te(I\)NH(K)
KNilrHNil cB~er~ Kp(c)THNI.l.
UpilcT.:.\BHC~
B'h A( .. )NH
si\(A)r~l!H<CT> 2 H<B>2 Ar(~) Iw R(A)cfOI\"ie B~e<B~A> 2 • R('h) 1\(il)T~ x3PMA
M(ilc~)QA A(eKeMsp"iA) KA A( .. )N(H) 1•
Acest mormânt îl făcu şi îl împodobi pan Mihai Fotena postelnic,
cneaghinei sale Cârstina; a răposat în zilele binecinstitorului Io Vasile voievod.
Anul 7144 <1635>, luna decembrie 21 de zile.
BIBLIOGRAFIE: Drăghiceanu, Mormintele din bis. Precista-Bacău, p. 154 (text sl. şi
trad. cu unele omisiuni). Tăbăcaru, Bisericile Bacăului, p. 31, dă numai trad. rom., cu data
"1636 (7144) mai" şi cu deosebiri de lectură a numelor: "jupânul Mihai Ciutici" şi
"jupânesei sale Maria".
1
2

Data de lună şi de zi restabilită de noi.
Întregirile lui Drăghiceanu.

1653 (7162) septembrie 5
Pe piatra de mormânt din bis. de lemn Cuvioasa Paraschiva din or.
Târgu Trotuş:
<t G"il.l K.:.\Me>Ne CbTB~P" H 'ls'Kpl.lCH "" >\EMEI\"iEN.:.\ rp~<s>N~ eM'Is'
fABpHI\b, B('h) 1\eT(~) X3p[li M(il)c(~)Q(I.l) CEnTeBpHe E A(b)NH.
<t Această pia>tră a făcut-o şi a înfrumuseţat-o, pe temelia (sic!)
mormântului lui, Gavril, anul 7162 <1653>, luna septembrie 5 zile.
BIBLIOGRAFIE: Iorga, Inscripţii, 1, p. 29, nr. 63 1 6 (text sl.
Monumente, p. 345, col. I (trad. după Iorga).

Pe o

piatră

de mormânt de la Bis. de lemn
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1673 (7182) noiembrie
Paraschiva din or.

Cuvioasă

Târgu Trotuş:

şi
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p4Bb EbmHH TOAOCH n4H4 3.0. ... 11 n . . . 1 nM\HXb . . . 1 R
lii\H IW GT€.4H RO€ROA.
R('b Ai.TO) X3pnB, M(i.)c(.o.)iţ(4) HO€MR(p"le).

t np-kCT4RHC.O.

A răposat robul lui Dumnezeu Todosi pan ... 1 pomenire ... 1 Io Stefan
voievod. În anul 7182 <1673>, luna noiembrie.
BAR A 1610 (ms. Bobulescu, Valea
1

Trotuşului),

p. 333.

Aşa în ms.

<1673 noiembrie -1675 noiembrie;
1684 aprilie -1685 mai> (71<82- 7184>- 71<92- 93>)
Pe o piatră de mormânt zidită într-un contrafort de pe peretele vestic al
bis. din s. Borzeşti-Clăcaşi, în sec. XIX, înlăturat în 1904-1905:
Aceastî piatri o au făcut şi o au înfrimşeţat Antonie (?) 1 cu fratele său
Vasilie, părintelui lor Du(mitru) 1 ••. 2 şte biv părcîlab, carele s-au preastîvit şi sau astrucat aicia R'b A(b)Hb Io Dumitraşco Cantacuzino voievod, leato 71..?
(Ab)Hb.
Datarea după domniile lui

Dumitraşco

Cantacuzino în Moldova.

BIBLIOGRAFIE: Istrati, Biserica şi podul din Borzeşti, stampa VI şi p.
265 (text); Iorga, Inscripţii, I, p. 27, nr. 59/4 (transcriere după Istrati); BAR, A
1610 (ms. Bobulescu, Valea Trotuşului, I), p. 164 (text după Istrati).
1

2

Parantezele lui Iorga.
Aşa în textul editat.

<1673 noiembrie -1675 noiembrie;
1684 aprilie- 1685 mai> (7182- 7184- 7192- 93>)
Pe o piatră de mormânt din bis. s. Rădiana (în partea dreaptă):
Aceast~ piatră au făcut-o ş-a înfr~m(s)iaţat-o pe pronbcul lui, Ştefan
Andriai. Şi s-a săvârşit în zilele lu Dumitraşco voievod.
Datarea după domniile lui

Dumitraşco

Cantacuzino în Moldova.

BAR, A 1610 (ms. Bobulescu, Valea

Trotuşului,

1), p. 188.
1674 (7183) septembrie 5
Pe o piatră de mormânt din bis. s. Şesurile (fost Costeşti), c. Leontineşti:
t Gii.H K4M€H C'bTROpH H ~Kp4CH KHil.rHHil. T0.4H4 n4H~ CRO€M~
6AHM"i€ BHR R€1\ K4MHH4p npii.CT4RH c(.o.) R'b A(b)HH Bl\(4)r(O)ll(b)CT(HR4ro)
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r(oc)n(O)A(A)p~

Cen( Tt:MBp"iA)

t

e.

IW

flNTON"iBOt:BOA(A),

Această piatră

B('h)

1\ii.T(O)

27
M(il.)c(~)iţ(A)

X3pn

a împodobit-o cneghina Tofana panului său
Eftimie fost mare căminar; a răposat în zilele binecinstitorului domn Io Antonie
voievod, în anul 7183 <1674> septembrie 5.
a

făcut-o şi

BIBLIOGRAFIE: Melchisedec, Notiţe istorice, p. 127, nr. XIV (text si. şi trad., cu
anul calculat greşit: 1675); Tăbăcaru, Bisericile Bacăului, p. 13 (trad. rom. după Me1chisedec).

<1679 septembrie 1-1680 august 31> (7188)
Pe o piatră de mormânt mai mică din bis. de lemn din s. Răchitoasa:
t Această piatră o au făcu(t) 1 şi o au înfrimseţat giup(î)neasa Anna mare
1
vorniceas(ă) fiiului seu Irimie, în dzilele (lui) Io Duca voievod, leat 7188.
BIBLIOGRAFIE: Melchisedec,
p. 200--201 (text după Melchisedec).
1

Notiţe

istorice, p. 306; Marele

dicţionar

geografic, V,

Parantezele lui Melchisedec.

1680 (7188) martie
Pe o piatră de mormânt din bis. m-rii Bogdana (în partea dreaptă):
3Ae 1\t:mHT

BI\(A)rotteCTe

KTH(Top) 'j C03AATI:I\

c(sii.)Tbl

WBI:Tt:l\

c'l;r.,

ero
MI\T.
"""
Goi\OMON'h
Bel\
1\or(o.n).
npecTABHc(il.)
so
A(b)NH
BI\(A)rO'It:CT(HBArO) IW flNTONH BOI:BOA, B'h 1\ii.TO X3pnA WT C03AAN(iA) MHp(A)
-1
~
2
A WT BO ni\Olp
M(-lli)C(~)~ MApT .

x"X"" ,

Aici doarme binecredinciosul ctitor şi ziditor al acestui sfânt lăcaş, pan
Solomon mare logofăt.
A răposat în zilele binecredinciosului Io Antoni voievod, în anul 7188 1
de la Facerea lumii, şi Naştere 1680, luna martie2•
Melchisedec, Notiţe istorice, p. 119-120; BAR, A 1610 (ms. Bobu1escu,
Valea Trotuşului, 1), p. 176-177.
1

2

La Bobulescu, cifra unităţilor văleatului lipseşte: 7180.
La Bobulescu, apr(ilie).

1684 aprilie 23
Pe o piatră de mormînt din biserica m-rii Bogdana:
Kohat o ~oGA.o~ tou E>EoG. Mata iE~ KmtEmvo~. To btiKA.ov
Amatato~, EK n~ OUypou -BA.ama~ Kai bto A.rpmtov cpouru9f)~. A.1tptA.iou 23.
1684.
Aici zace robul1ui Dumnezeu Matheiu căpitanul, supranumit Lepădatul,
din Ungro-Vlahia, ucis de tîlhari. Aprile 23, 1684.
'Ev9a~E
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BIBLIOGRAFIE: Melchisedec, Notiţe istorice, p. 120- 121, nr. 4 (text gr.

şi

trad.)

1692 (7201) septembrie 1
Pe o marmură de mormânt din bis. m-rii Bogdana (în partea dreaptă),
având blazonul Cantacuzinilor:
Let 7201.
Supt marmure aceasta zac de tânăr foarte
Pre carile m-au surpat nefăţarnica moarte,
Eu ce mă număsc Ioan Cantacuzeno, tânărul meu stat
Al doile log(o)făt într-al Ţărăi Moldovei sfat.
Las cu mângâiare, după lacrămi obidite
Dumivoastră fraţilor, după traiuri necăjite.
Nu mă uitaţi di dragoste şi dintr-a milei dare,
Vasilii păharnice, că-mi eşti frate mai mare.
Fie-ţ milă, Ilie fratele mieu iubitu
De săracii miei, că s-au osinditu.
Şi ţie, Marie, soţul mieu iubită
Care din mila Domnului mi-au fost rânduită,
Eu de tine despărţindu-mă, iată că mă duc
De viaţa vecinică de-acum să m-apuc.
Iar Domnul H(risto)s, carile m-au primit
Cu milă, în locul mieu ţi s-au giuruit.
Şi vă aştept, fraţilor, iar să ne vedem
La vinirea Domnului să ne adunăm,
Să lăudăm şi noi pre Sfânta Troiţă,
O d(um)n(e)zăire întrăită şi-ntr-una fiinţă.
De 28 ani au fost când s-au pristăvit,
sep(temvrie) 1.
BIBLIOGRAFIE: Melchisedec, Notiţe istorice, p. 120, nr. 3; BAR, A 1610 (ms.
Bobu1escu, Valea Trotuşului, I), p. 177-178 (cu văleatul 7200).

1699 (7207) mai 31
Pe o piatră de mormânt mai mică din bis. mare a m-rii Răchitoasa:
t Această piatră o au înfrămseţat dumnealui Ilie 1 mare stolnic coconilor săi
Alexandru şi Safta. V(ă)leat 7207 <1699>, m(ea)s(e)ţa mai 31.
BIBLIOGRAFIE: Melchisedec,
geografic, p. 200.
1

Notiţe

istorice, p. 305 - 306; Marele

dicţionar

La Lahovari: "Iane".

1716 (7224) februarie 7
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia X/20 15

29

Pe o piatră de mormânt din pronaosul bis. din s. Borzeşti-Clăcaşi (zidită
într-un contrafort de pe peretele vestic în sec. XIX, înlăturat în 1905-1905):
1
1716 <pE~pouaptou 7 .
t Ai ce să odihneşte şarba lui Dumn(e)zău Irina Rusetina, giupâniasa
dumisale lui Manolachi Rusăt vei vomic, fiica lui Neculai Buhuş vei logofăt.
Văleat 7224 < 1716> fev( vruar) 7.
BIBLIOGRAFIE: Iorga, Inscripţii, 1, p. 27, nr. 60/5 (text şi comentariu); Istrati,
Biserica şi podul din Borzeşti, p. 4 (text) şi p. 264 (foto); BAR, A 1610 (ms. Bobu1escu, Valea
Trotuşului, 1), p. 164-165; Tăbăcaru, Bisericile Bacăului, p. 22-23 (cu văleatul

7221).
1

Cifre arabe (menţ. lui Iorga).

<1726 septembrie 26- 1731 decembrie 31> (7235- 7239)
Pe o piatră de mormânt sfărâmată de la bis. din s. Comăneşti:
t Să să ştie că suptu această piatră este robu lui Dumnezâu ... 1 să o... 1
(zi)lile lui Ioan Grigoriia Ghica voievod gospodar zem(li).
L(ea)t 723<5- 7239>2•
BAR, A 1610 (ms. Bobulescu, Valea
1
2

Trotuşului,

Il), p. 152.

Aşa în ms.
Ultima cifră a văleatului lipseşte şi a fost întregită după prima domnie a lui Grigore Ghica al

II-lea în Moldova (n. ed.).

1736 (7245) noiembrie 20
Pe o piatră de mormânt din bis. m-rii Răchitoasa:
t Si s(e) ştie că aici suptu această piatră iaste îngropat dumnealui Ilie vei
spătar sin Enachi vei cluciari şi dimpreună şi fiiul dumisale Gavril sin Ilie.
Vileat 7245 1 <1736> meas(eţa) mai 26.
Aşijderea şi dumneaei Tofana spătiroaie s-au săvîrşit meas(eţa) apr(ilie)
19, 7235 <1727>.
Şi s-au săpat în dzilele egumenului Niofit, v(ă)leat 7245 <1736>
noiem(brie) 20 dni.
BIBLIOGRAFIE: Melchisedec,

Notiţe

istorice, p. 305; Marele

dicţionar

geografic, V,

p. 200.
1

La Lahovari: "an 7243".

Pe o

altă piatră

<1749 septembrie 1 - 1750 august 30> (7258)
de mormânt zidită în sec. XIX într-un contrafort de pe
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peretele vestic bis. din s. Borzeşti-Clăcaşi, înlăturat în 1905-1905):
Let 70 ... 1• Să s(ă) ştie de când au murit popa Ioană. Let 7258.
BIBLIOGRAFIE: Iorga, Inscripţii, 1, p. 27, nr. 57 1 2; Istrati, Biserica şi podul din
IV (foto); BAR, A 1610 (ms. Bobulescu, Valea Trotuşului, 1), p. 165.

Borzeşti, planşa.
1

Aşa în ms.

1752 (7259) aprilie 15
Pe o piatră de mormânt din bis. s. Rădiana:
t Supt această c(ruci) să odihnesc robii lui Dumnazău Iordachi Rusăt şi
cu giupâneasa dumisali Catrina, care s-au prăstăvit în zilile preluminatului
domnul Io Costantin Cehan Racoviţă voievoda, la velet 7259 <1751> apr(ilie)
11. Şi giupâniasa dum(i)sal(e) s-au prăstăvit let 7260 <1752> apri(lie) 15.
Şi au sapat această piatră meşteru Lupul şi Dumitru.
BAR, A 1610 (ms. Bobulescu, Valea Trotuşului, 1), p. 188;
EDIŢII: Tăbăcaru, Bisericile Bacăului, p. 12 (cu diferente: Maria, în loc de Catrina;
7259 <1751> aprilie 4 în loc de 11 şi 7260 <1751> septembrie în loc de aprilie (n. E. C.)
<După

1761>
Gheorghe din

Pe o piatră de mormânt din pridvorul bis. de lemn Sfăntul
(azi cartier în or. Tîrgu Ocna):
<t> Sub această piatră hodineşte robul lui Dumnezeu, iconom preot
Vâmav Arhir, fost slujitor... 1•
Tiseşti

Data, după cea a construirii bisericii.
BIBLIOGRAFIE: Ichim, Monumente, p. 339, col. 1; BAR A 1610 (ms. Bobulescu,
Valea Trotuşului), p. 346 (menţ.).

1767 (7276) septembrie 8
Pe o cruce din piatră din cimitirul bis. din s. Grozeşti, având sculptaţi de
o parte şi de alta doi brazi:
<Pe o faţă>: l(su)s H(risto)s Ni. Ka.
Supt această curuce (sic !) odihneşte rob(ul) lui Dumnezeu pa(n)
Muntianul braşovan, soţul t Vochiţii înt.
1767 săp(temvrie) 8, l(ea)t 7276.
<Pe cealaltă faţă>: l(su)s H(risto)s Ni. Ka.
Aice odihne(şte) răposatu rob lui D(u)mnezău Stan muntean ot Br(a)şău,
soţul Vochiţii, D(o)mnu să-i pomenească întru împărăţia Sa.
1767 sept(emvrie) 30.
BAR A 1610 (ms. Bobulescu, Valea

Trotuşului),

p. 306.
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1769 (7277) martie 6
Pe o piatră de mormânt din bis. s. Pătrăşcani (în partea dreaptă):
Supt această piiatră odihneaşte robul lui D(u)mnezeu Ştefan Ruset vei
ban, fiiul dumisale Iordache vei medelniceri.
V(ă)leat 7277 <1769> mar(tie) 6.
BAR, A 1610 (ms. Bobulescu, Valea
p. 19 (fliră data de lună şi zi).

Trotuşului,

I), p. 156;

Tăbăcaru,

Bisericile

Bacăului,

1776
abis. din Borzeşti:
Pământul moldavilor ascunde corpul Smaragdei doamna ŞI soţia
princepelui Mateiu, fiul lui Grigore Ghica.
S-a făcut catapeteasma şi s-a înmormântat la 1776 în biserică, Smaragda
soţia lui Matei Ghica, care a domnit până la 1756.
O

inscripţie

BIBLIOGRAFIE:

Tăbăcaru,

Bisericile Bacăului, p. 24.

1789 martie 14
Pe o cruce şi o piatră de mormânt din interiorul bis. din s. Urminiş (sau
Hangani), lângă peretele vestic:
t HOnH Sup(t)u aceas(tă) H(c~c Xp(HcTo)c D(um)nez(e)u Sfănt.
Aice odihneşte răposatul robu lui Dumnezeu Sandul şi cu soţie sa
Paraschiva, ctitorii sfi(n)t(ii) bisărici. Şi s-au despărţitu sufletu din trupu, let
178(9) 1 mart 142 . Dumnezeu se ie(r)te.
BAR, A 1610 (ms. Bobulescu, Valea
p. 22 (parţial).

Trotuşului,

Il), p. 143;

Tăbăcaru,

Bisericile

Bacăului,

Cifra unităţilor întregită de Bobulescu.
În ms. Bobulescu, data de zi este scrisă în forma: p~, care nu are sens. Ar putea fi 14 săpat primitiv (n.
ed.).
1

2

<Ante 1793 mai>

Pe o piatră de mormânt din partea stângă abis. s. Slobozia Milului:
Supt această piatră odihneşte robul lui Dumnezeu Scarlat Crupenschi
1
1
~ ... 1, m.u.n. ... 1 dra, finea raposatu
~
1m•
b 1v ve ... 1793 mat,° Impreuna~ cu soţu1 sau
1
Apostul. .. •
0

0

A

BAR, A 1610 (ms. Bobulescu, Valea
1

Trotuşului,

I), p. 158.

Aşa în ms.

1798 noiembrie 1
Pe o cruce din piatră din

faţa uşii

bis. din s.

Urminiş
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I(su)s H(risto)s Ni. Ka.
Acea estestă (sic!) cruce iaste a robului (lui) D(u)mnezeu Vasile, Ioana,
1
Ştefan, San(dul), Pa(raschiva), Ioan, Hei, Ion, Ion, Ionic, Gheorghi ... chiţ
meşter i toţ (?).
No(iemvrie) 1, 1798.
BAR, A 1610 (ms. Bobu1escu, Valea
1

Trotuşului,

Il), p. 143.

Aşa în ms.

1805
Pe o piatră de mormânt având forma semicilindrică, iar sus sculptată
crucea cu două sfeşnice deoparte şi de alta, din cimitirul bis. din s. Grozeşti:
Supt această piatră odihneşte oasele răposaţilor robilor (lui) D(u)mnezău
Andre chelariu şi cu soţia sa Eva.
Şi s-au făcut cu cheltuiala dum(isale) Gheorghie munteanu, vătafu de la
Grozeşti, pentru dragostea ce are spre aceşti răposaţi întru vecinica pomenire.
1805.
BAR A 1610 (ms. Bobu1escu, Valea

Trotuşului),

p. 306-307.

1822 august 6
Pe piatra de mormânt de sub portretul ctitorului schitului Buda (zis şi
Savu):
Supt această piiatră odehneşte robul lui
ieieroshimonah (sic!) ctitoru care au făcut schitu acestu.
1822 avgustu 6.
BAR, A 161 O (ms. Bobu1escu, Valea

Pe

altă piatră

Trotuşului,

de mormânt având

D(u)mnezeu

Vasili

II), p. 131-132.

formă cilindrică

1828 septembrie 21
din cimitirul bis. din s.

Grozeşti:

(S)upt această piatră odihneşte roaba lui Dumnezău Elisaveta mon(ah)ia
1
1
... "' Brălt\sca, maica dum(i)sale pahamicului Ioan Brăiescu ... ot ... "' în etate
de 31.
Bârlad, 1828 septemvri 21.
1

BARA 1610 (ms. Bobu1escu, Valea
1

Trotuşului),

p. 307.

Aşa în ms.

1841 februarie 14
https://biblioteca-digitala.ro
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Pe o cruce de mormânt de la Schitul Brazi:
1841 f( evruar) 14.
Pomeneşte, D(oa)mne pre rob(ul) Tău preot Sofroni ier(o)monah
ne(amul).
BAR, A 1610 (ms. Bobulescu, Valea

Trotuşului,

33

şi

tot

1), p. 18.

1841 februarie 27
Pe piatra de mormânt din marmură, cu stema Ţării Moldovei şi un
chenar de lalele, din faţa pridvorului bis de lemn Sfântul Gheorghe din s.
Fichiteşti, c. Podu-Turcului (în anii '80 rezemată de un copac):
Supt această piatră odihneşte roaba lui Dumnezeu fiica d(umnealui) Ioan
Cuza şi a d(umneaei) Victoria Cuza, născută Rosăt. S-au născut la anul 1839
septembrie în 23, într-o sâmbătă pe la 1O ceasuri din zi moldoveneşti, dar
neavând (?) Dumnezeu a o mai lăsa în viaţă mângâierii părinţilor săi,
îmbolnăvindu-se de apostimă şi pătimind atât dureri nevinovata pruncă, s-au şi
săvârşit cu duhul la anul 1840 decembrie în 30 şi în a doua zi, de Sfântul Vasile,
s-au şi înmormântat la biserica Sfântului mucenic Gheorghe. Pentru aceasta sau şi scris pe această piatră spre aducere aminte acestii pruncă ce înlăuntru
odihneşte.

Dar, vai, câtă jale au avut părinţii acestii pruncă nemângâieţi plângând
precum orecând Rahil plângea pre fii săi şi nu era; asămine plângere s-au
întâmplat şi la această nevinovată pruncă, deci lui Hristos să îi rugăm odihnă să
i facă în veci.
1841 fevr(uarie) 27.
BIBLIOGRAFIE: Ichim, Monumente, p. 102, col. II- p. 103, col. 1.

1845
Pe o cruce de piatră de la un mormânt din s. Comăţel:
I(su)s H(risto)s Ni. Ka.
Toader, Mănăilă, Mariia, Mariia, Ştefan, Neagu, Vasile, Dinu, Mariia, Coman,
Radu, Stan. 1845.
BAR, A 1610 (ms. Bobulescu, Valea

Pe o

piatră

Trotuşului,

1), p. 78.

1849 mai 3
de mormânt din bis. Sf. Voievozi din Târgu Ocna (în partea

dreaptă):

l(su)s H(risto)s Ni. Ka. Sub această piatră hodineşte robii lui
D(umne)zeu Neculai Stoean, soţiea sa Irina, titorii sfântului acestuea lăcaş,
săvârşiţ din a lor vieaţă la anul 1849 maiu 3.
https://biblioteca-digitala.ro
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BAR, A 1610 (ms. Bobu1escu, Valea

Trotuşului,

II), p. 3.

1849 august 30
Pe o cruce din piatră de la bis. din s. Leurda:
S-au săvârşit din vieiaţă preotu Grigori ... 1 ril 18. Avg(u)st 30, în vrăstă
60 ani, 1849.
BAR, A 1610 (ms. Bobulescu, Valea
1

Trotuşului,

Il), p. 149.

Aşa în ms.

1851 ianuarie 2
Pe o marmură de mormânt din pridvorul bis. m-rii Bogdana:
l(su)s H(risto)s Ni. Ka. 1851.
Supt această piatră odihneşte robul lui Dumnezeu arhimandritu Teofilact
igumenu sfinte mănăstire Bogdana.
Ghinarie 2.
BAR, A 1610 (ms. Bobulescu, Valea

Trotuşului,

1), p. 178.

1855 septembrie 1
Pe o cruce de mormânt din preajma bis. din s. Cucuieţi:
I(su)s H(risto)s Ni. Ca.
Supt această cruce odihneşte robu lui Dumnezeu Andrei Tuduran.
1855 septemvri 1.
A 1610 (ms. Bobulescu, Valea

Trotuşului,

Il), p. 33.

***

ABREVIERI
Academiei
J.
=judeţul
AAR =
"Analele
lb. gr. = limba greacă
Române"
= manuscns
ms.
BAR = Biblioteca Academiei
m-re =mănăstire
Române
=oraşul
or.
BCMI = "Buletinul Comisiunii
s.
=satul
Monumentelor Istorice"
=biserica
sl.
= slavon(ă)
bis.
trad. =traducere
c.
=comuna
col.
= coloana
( ) = marchează în text întregirea prescurtărilor;
< > = delimitează întregirile editorilor în cazul rupturilor şi al omisiunilor din
texte, precum şi echivalarea cronologică în anii erei de la Hristos;
[ ] = indică ceea ce este de prisos în text.
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Aspecte ale discriminării la est de Carpaţi: memorie şi lege
Liliana TROFIN
Bogdan CONSTANTINOV
Aspects Concerning Discrimination in the Eastern Carpathian area:
Memory and Law
Abstract
Discrimination bas ancient roots in the Eastem Carpathian area as it proved to
be a permanent characteristic of the lay and canonical legislation. The Imperial
legislation had been adapted to the Romanian realities and the jurists took into
consideredations all the interests of the local lay class/ elite. All prohibitions or
restrictions based on social statute, sex, religion or race have negative consequences in
compromis ing or annihilating the rights and liberties of certain large masses of people.
Yet, the true reason of such a state of things practically means the way in which a
certain small minority is protected and preserved, a minority whose privileges are to
possess the key factors of power in the state, restricting, at the same time, the access of
the large majority to resources and to their decision making rights. For a much deeper
credibility and legitimacy of the social state, the local elite appealed to tradition and to
the authority of the Church. This aspect is reflected in the collective mentality, as well,
as they stocked memories conceming their fear of alteration, upheaval of values, social
retort, punishments for disobedience, etc.
Keywords: discrimination, canonical legislation, lay legislation, collective
mentality.

Profesorul Emil Molcuţ atrage atenţia asupra faptului că primele
codificări ale legiuirilor laice din spaţiul românesc "au fost realizate, în
principal, sub influenţa Bazilicalelor" 1• Deoarece avem de-a face cu o evoluţie
diferită a societăţii româneşti de cea bizantină s-a ajuns la situaţia în care
legiuitorii români s-au văzut nevoiţi să falsifice dreptul clasic roman 2• Vedem
cum "individualismul juridic roman a fost înlocuit cu sistemul solidarităţii de
castă; noţiunile şi instituţiile caracterizate printr-un înalt grad de abstractizare,
Emil Molcuţ, Drept privat roman. Terminologie juridică romană, Ediţie revăzută şi adăugită,
Universul Juridic, 2011, pp. 5-22 (în special p. 14), http://www.ujmag.ro/drept/dreptroman/drept-privat-roman-editie-revazuta-si-adaugita-2/rasfoire/, accesat online 25.03.2015;
vezi şi Maximilian Pal, Plenitudo /egis, amor veritatis: in memoriam Petri Tocănel, Alessandro
Bucci, 2002, p. 249; Sergiu Comea, Organizarea administrativă a Basarabiei: (1812-1917),
Sergiu Comea, 2003, p. 47.
2
Emil Molcuţ, op. cit., pp. 14-15.
1
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în fizionomia cărora elementul subiectiv al voinţei umane era definitoriu, au
fost înlocuite cu regimul privilegiilor pentru unii şi al servituţilor pentru alţii;
locul reglementărilor sistematice şi simetrice, întemeiate pe reguli de maximă
generalitate, a fost luat de o reglementare cazuistică" . Dar să vedem în
continuare cum stau lucrurile în practică.
Documentele vremii arată că schimbările sociale survenite la sfârşitul
Evului Mediu au influenţat tratamentul aplicat diverselor categorii de persoane
în teritoriile de la est de Carpaţi. Există informaţii legate de disctjminarea
socială, victimele acesteia fiind cu precădere, femeile, robii şi străinii. In primul
caz, practica religioasă şi tradiţia evidenţiază sursele subordonării femeii de
4
către bărbat. Deoarece supunerea ei reprezinta o condiţie a stabilităţii familiei ,
orice abatere de la normele morale şi sociale era aspru sancţionată deopotrivă
de Părinţii Bisericii şi jurişti 5 . De acest lucru au profitat şi autorităţile politice,
care s-au grăbit să-i atribuie un rol utilitar. Fiind considerată veriga slabă a
comunităţii 6 , femeii i-a fost refuzat orice rol în viaţa politică şi publică. Totul
pare să se reducă la folosirea sexualităţii feminine "ca simbol religios care
defineşte polii pierzării şi ai curăţiei" 7 • Este o concepţie pe care o regăsim în
literatura creştină timpurie şi în cea patristică. Cazul Pelaghiei care înainte de
convertirea ei spectaculoasă era prinsă în mrejele patimii desfrânării este
elocvent. Însăşi ascunderea identităţii sale feminine dezvăluie o mentalitate
veche potrivit căreia numai un bărbat era capabil să ajungă la un nivel atât de
ridicat de sfinţenie. De aici şi şocul mulţimii la aflarea veştii că ea era femeie 8 .
Dar să vedem câteva exemple târzii oferite de legislaţia medievală.
3

Ibidem, p. 15.
Efeseni, 5, 21-33 (vezi traducerea românească a Bibliei publicată de Editura Institutului Biblic
şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1988; toate referinţele se vor face la

4

această ediţie).

Sfăntul Ioan Gură de Aur, Omilie asupra căsătoriei, http://saraca.orthodoxphotos.com/biblio
teca/ornilie asupra casatoriei.htm, accesat online 14.04.2015; Cartea românească de
învăţătură. 1646, Editura Academiei Populare Române, Bucureşti, 1961, p. 123 (gl. 26, zac 1).
6
Femeia este identificată cu Eva cea veche- Facerea, III, 1-24; ,J)e la femeie este începutul
păcatului şi prin ea toţi murim" (Înţel. Sirah, 25, 27); "Orice răutate este mică pe lângă
răutatea femeii; soarta păcătosului să cadă peste ea" (Înţel. Sirah, 25, 21. ); vezi şi Ioan Mircea
Ielciu, Har şi libertate în viziunea teologică a Sfântului Ioan Cassian, tipărită cu binecuvântarea
ÎPS Sale dr. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, Crişanei şi Maramureşului, Editura
Paralela 45, Piteşti, 2002, p. 269 şi passim; Cari R. Holladay, Scripture and Traditions: Essays
on Early Judaism and Christianity in Honor of Cari R. Holladay, eds. Patrick Gray, Gail R.
O'Day, Brill, 2008, pp. 193-206.
7
Sfintele femei ale Orientului sirian, Texte prezentate şi traduse din limba siriacă de Sebastian
P. Brock şi Susan Ashbrook Harvey, Traducere din limba engleză de Gheorghe Fedorovic,
Editura Sofia, Bucureşti, 2005, p. 27, http://invitatielaortodoxie.files. wordpress.corn/20 13/071
sfintele-femei -ale-orientului -sirian.pdf, accesat online 13.04.2015.
8
Ibidem.
5
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Începem cu Cartea românească de învăţătură a lui Vasile Lupu, care
în special prin faptul că este prima legiuire laică tipărită în limba
română în spaţiul moldav 9 . Fără a intra în detalii, aducem în discuţie un subiect
sensibil, respectiv normele care privesc drepturile şi pierderea lor şi ţin cont de
statutul social 10 . Or aceasta înseamnă că la baza redactării pravilei a stat
principiul discriminării. În privinţa dreptului penal, pravila conţine dispoziţii
"care au ca obiect pedepsele numite "certare" şi desigur infracţiunile numite
"vini". La fel ca şi în celelalte dispoziţii, aprecierea pedepsei se face în funcţie
de clasa socială din care fac parte atât victima cât si făptuitorul, dar şi timpul şi
locul săvârşirii infractiunii. Printre pedepsele cele mai grele menţionam: legarea
de cozile cailor, turnarea de plumb topit în gura, jupuirea, arderea de viu etc" 11 •
Cât priveşte relaţia dintre sexe, legiuitorul prevede, în unele cazuri, pedepse
egale 12 , iar în altele le vizează doar pe femei 13 •
Demn de notat e faptul că pravila admite pentru prima dată că vina
adulterului se răsfrânge şi asupra bărbaţilor 14 • Este un mare pas înainte dacă e să
facem comparaţie cu tradiţia din vremea Sfăntului Vasile cel Mare, care nu
înţelegea de ce femeia era discriminată în raport cu bărbatul în cazul unei vini
comune, respectiv adulterul. Cu toate că infidelitatea soţului este identică cu cea
a soţiei în căsătorie 15 , încă se mai conservă vechiul obicei roman care permitea
soţului să desfacă căsătoria în caz de adulter al femeii. În mod curios, creştinii
au acceptat infidelitatea bărbatului în viaţa conjugală, nu şi pe cea a femeii, în
pofida faptului că unii legiuitori au invalidat legile care permiteau soţilor să
este

valoroasă

Agnes Erich,365 de ani de la tipărirea Pravilei lui Vasile Lupu (1646), în Studii de
Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, nr. 15/20 Il, p. 131, http://www.lisr.ro/l5-erich.pdf,
accesat online 13.04.2015.
1
Cartea românească de învăţătură, p. 13 şi passim.
11
Agnes Erich, op. cit., p. 129.
12
,,Muiarea ce va fora de cela ce curveaşte cu dânsa, să să cearte ca un for; aşişdere şi
9

°

bărbatul,

de va fura de la muiarea ce curveşte cu dânsa, ca un for să să cearte" - Cartea
de învăţătură, p. 73 (pr. 15, 183).
13
Ibidem, p. 123, gl. 26, zac 2; vezi şi p. 125, gl. 28, zac 4: "Cela ce-ş va da fata la vreo
dăscăliţă muiare pentru să o înveaţă carte sau şi un alt meşteşug ceva şi încă-iva da şi plată să
o înveaţe şi-i va da şi hrană ce-i va trebui, şi aceasta, cu învăţăturile ei ceale reale o va
îndemna şi va tocmi pre vreun bărbat de o va răpi fără ştirea părinţilor, atunce giudeţul să-i
facă leage cumu să cade şi să cearte pre dăscăliţă să-i vearse plumb topit în gură să-i pogoară
pre grumadzi la inimă, pentru că pre aceastea mădulare au eşit de la inima ei toate
îndemnăturile featei, de au scârbit inima părinJilor".
14
"Căsarii să vor impărţi de femeile sale pentru preacurvie; şi cum iesle dat bărbatului să-şi
lase muierea, cand o va găsi făcand preacurvie, aşa iesle dat şi muierii să-şi lase bărbatul,
cand va curvi cu altă muiere măritată, sau fată, sau şi altă muiere fie ce fel va fi" - Ibidem, p.
113, gl. 17, zac l; cf. Lilia Zabolotnaia, Femeia, divanul şi delictele contra bunelor moravuri în
condicile de legi din Ţările Române (mijlocul secolului al XVII-lea), p. 150, nota 5, http://prome
românească

moria. md/files/70 14/03811 0648/Revista Promemoria FINAL.pdf.
15
Marcu, IO, ll-13.
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pe lângă soţie şi concubine (,,Lex Julia de adulteries coercendis; Dig.
XLLVIII, 5, 6, § 1") 16 . Dar pravila lui Vasile Lupu nu se rezumă doar la
afirmaţii aşa cum fac canoanele sau pravilele bisericeşti, ci arată motivele
despărţirii dintre soţi, oferind chiar şi explicaţia acestora 17 • Lilia Zabolotnaia
susţine că "Era important să se demonstreze vina respectivă nu numai printr-o
simplă afirmaţie, ci şi prin mărturie" 18 . Interesant e faptul că pravila aminteşte
pentru prima dată de violenţa în familie, respectiv împotriva femeii. Dacă
analizăm atent textul şi informaţiile cuprinse în el, vedem că legiuitorul dă
dovadă de inconsecvenţă atunci când vorbeşte despre tratamentul violent la care
era supusă femeia 19 . Evident, ea nu era crezută pe cuvânt, fiind obligată să
probeze cele afirmate. Ochii vineţi, obrazul umflat, bocetele şi ţipetele disperate
ale femeii nu puteau vădi vinovăţia bărbatului. Era nevoie de martori credibili,
care ,,să nu fie rudă, sau oamenii muierii, nice să fie de râs şi de batgiocură,
oameni de carii să nu-i bage nime nice într-o samă'' 20 •
Lucrurile nu par să se schimbe până la jumătatea secolului al XVIII-lea,
când le vedem pe femei "că nu luau parte decât la serbările mari împreună cu
21
bărbaţii, păstrându-şi obiceiurile bizantine" . Nu se poate vorbi de egalitate în
faţa legii (adulterul, de pildă, era pedepsit diferit). Rutina, plictiseala, violenţa şi
grija casei erau constantele din viaţa femeii 22 . Aşa se şi explică "receptivitatea
cu care femeile şi-au însuşit noutăţile răspândi te de Occident" 23 . Subiectivitatea
călătorilor străini este o realitate, însă informaţiile lor vin să completeze tabloul
feminin al epocii. Francezul I.L. Carra, de pildă, pune degetul pe rană şi aduce
în prim plan statutul social şi incultura femeilor: "Roabe ale părinţilor, ale
bărbaţilor lor şi ale amanţilor lor, femeile moldovene şi române nu cunosc alte
legi, alte voinţi mai mari decât ale bărbaţilor. Deşi slobode ele nu ies decât
Canonul 9 Sfântul Vasile cel Mare (vezi 1. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note şi
comentarii, Polsib S.A., Sibiu, 1993, passim); vezi şi Hildegard Temporini, Principat, ed.
Walter de Gruyter, 1980, pp. 223-224 şi notele 370-371; Ad legem Iuliam de adulteriis
coercendis, http://droitromain.upmf-grenoble.fr/Cornus/d-48.htm#5, accesat online 13,04.2015.
17
Lilia Zabolotnaia, op. cit., p. 150.
18
"Gl. 17-18. Pentru care vine să despart căsarii (căsătoriţii - n.a.), ce să dzice bărbat de
fămeae-şi: Aceste greşeli ce am zis, carele impart (despart - n.a.) bărbat de femeie ieste:
preacurviia, sodomia, erezia, carele trebuie să să arate la giudeţ intreg (întregului juriu - n.a.) şi
la vedere, pentru că de nu să vor arăta să vadă toţi, atunce e ca şi cand nu s-ar fi făcut nicicum
[... ], şi aceasta stă asupra giudeţului să să isprăvească (să judece - n.a.) de vor fi mărturiile
bune sau de nu vor fi"- Ibidem; Cartea românească de învăţătură, pp. 113-114, gl.l7-18.
19
Cartea românească de învăţătură, gl. 21, pp. 117-118; Lilia Zabolotnaia, op. cit., p. 159.
2
Cartea românească de învăţătură, gl. 22, p. 119.
21
Vetuţa Ciocan, Europenizarea Curţii domneşti la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul
secolului al XIX-lea, pp. 194-197 (în special p. 197), http://www.muzee-valcea.ro/buridava!
B8 19.vetciocan.pdf, accesat online 13.04.2015.
22
Ibidem.
23
Ibidem.
16

°
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singure; trândăvia şi neştiinţa adâncă în care trăiesc sunt
într-adevăr pricinile credinţei şi supunerii lor. Bărbatul vorbeşte şi femeia,
tremurând, vine de-i sărută mâna şi-i cere iertăciune" 24 • Iar în alt loc: "nu crez
că vreo femeie, chiar şi principesele domnitoare să ştie a citi şi a scrie astăzi în
Moldova şi România; grecii pretind că femeile nu trebuie să ştie nimic decât
ceea ce bărbaţii vor să le înveţe" 25 •
În secolul XIX, femeile sunt "cea mai mare minoritate a epocii".
Rămâne încă un vis greu de realizat "accesul la putere" şi la "stabilirea
normelor şi legilor" 26 . În Ţara Românească, de pildă, legislaţia lui Caragea
sintetizează o realitate cunoscută de toată lumea: "Cap. 1. Pentru bărbaţi şi
femei. 1. Numai bărbaţii se fac boeri, judecători şi cârmuitori obşteşti. 2.
Numai bărbaţii se fac arhierei, preoţi şi diaconi. 3. Femeile sunt departe de
toate cinurile politiceşti, stăpâniri şi slujbe publice"27 . Mai grav, adoptarea
Codului Civil napoleonian (1865) însemna un regres în raport cu Codul
Calimach (1817) şi Codul Caragea (1818), deoarece limita "rolul femeii ca
mamă, tutore şi administratoare a averii" 28 . Cu alte cuvinte, autonomia femeii în
familie era anulată29 .
În altă ordine de idei, universul femeilor este reprezentat de familie, care
le conferă stabilitate şi le permite să-şi exercite "autoritatea" şi să se
30
"definească" în raport cu sexul tare . Referitor la familie Codul Calimach (art.
63) stipulează următoarele: ,,Legăturile familiei se alcătuiesc prin căsătorească
tocmeală, prin care două persoane, partea bărbătească şi partea femeiască,
rareori

şi niciodată

Vasile Panopol, Românce văzute de străini, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1943, p.
32; cf Constanta Pirotici, Imaginea femeii romane în scrierile călătorilor straini din prima
jumatate a secolului al XIX-lea, http://ebooks.unibuc.ro/istorie/ciupala!irnagineaferneii. htrn#
ftn4, accesat online 13.04.2015.
25
Constanta Pirotici, op. cit., p. 36.
26
Daniela Doltu, Arhiva Mitropoliei Moldovei şi Sucevei - izvor pentru o istorie a femeii,
p. 209 şi passirn, http://diarn.uab.ro/istorie.uab.ro/publicatii/colectia bcss/bcss 5/25 doltu
2.pdf, accesat online 05.03.2015.
27
Legiuirea Caragea (după ed4ia de la 1818) precedată de actele privitoare la întocmirea ei şi
adnotată cu jurisprudenta înaltei Curţi de Casaţie de la 1879-1900 şi cu diferitele legiuiri
rnodificatoare de Dern D. Stoenescu, Tipografia Fane Constantinescu, Craiova, 1905, pp. 29-30
şi passim, www.dacorornanica.ro, accesat online 14.04.2015. Despre privilegiul rnasculinităţii
vezi la 1. Peretz, Privilegiul masculinităJii în Pravilniceasca Condică Ipsilante şi Legiurea
Caragea, Bucureşti, 1905, pp. 43-53 şi passim, www.dacorornanica.ro, accesat online
14.04.2015.
28
Rarnona Mihăilă, Parti/ia public 1 masculin şi privat 1 feminin în societatea românească a
secolului al XIX-lea, în Cornrnunication and Argurnentation in the Public Sphere 1 (2007), 2,
pp. 346-359 (în special p. 349), http://www.ssoar.info/ssoar/bitstrearnlhandle/document/7055/
ssoar-cornrnargps-2007 -2-rnihaila-partitia public masculin si.pdf?sequence= 1, accesat online
14.04.2015.
29
Ibidem.
30
Daniela Doltu, op. cit., loc. cit.
24
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cu un chip legiuit a lor voinţă şi hotărâre de a vieţui într-o legiuită
cu dragoste, cu frica lui Dumnezeu şi cu cinste întru o tovărăşie
nedespărţită, de a naşte prunci, a-i creşte, a se agiuta între ei după putinţă la
toate întâmplările" 31 • Mai departe prevede că ,,Femeia primeşte numele familiei
bărbatului său şi dobândeşte drepturile stării lui; ea este datoare a sălăşlui cu
dânsul, a-l agiutora după puterile sale întru ocârmuirea casei şi spre folos şi la
câte cere casnică rânduială, să se supuie ea, cum şi toţi casnicii prin grija şi
silinţa ei, celor de către bărbat hotarâte rânduieli" 32 •
Dar asupra familiei îşi îndreaptă atenţia şi Biserica, având grijă ca
lucrurile să nu intre în conflict cu morala creştină. Divorţul era rău privit, fiind
considerat un element dizolvant al ordinii sociale. Anaforaua mitropolitului
Veniamin Costachi adresată domnului (9 martie 1839) pune în valoare
dimensiunea fenomenului divmţului: "deasa dispărţenie a căsătoriţi/ar care
din zi în zi sporeşte lăţindu-se ca şi o epidemie fără stavilă de la cei mari până
la cei mai mici ai norodului"33 • Mai departe arată că "înfiorătorul acest rău va
să aducă pe norodul acestei ţări la cea mai mare demoralizaţie şi sleire"34 •
Doar în cazuri excepţionale admitea divorţul 35 • Remarca ironică a lui Louise
Alexandre Andrault, conte de Langeron nu face nimic altceva decât să pună în
lumină moravurile epocii: ,,Aflând că în ţările civilizate, unei femei îi sedea
bine sa aibă un amant, doamnele din Moldova si-au luat câte doi, ca să fie mai
la modâ' 36 .
Cosmin Darierescu susţine, pe bună dreptate, că "Multiplicarea
cazurilor de adulter a influenţat ( ... )şi legislaţia epocii" 37 • Conform Codului
Andronache Donici pedeapsa adulterului cuprindea divorţul, internarea femeii
la mănăstire 1 trimiterea în exilul a bărbatului, precum şi pierderea unei părţi din
averea celui vinovae 8 . Închiderea femeii la mănăstire este prevăzută şi în Codul
însoţire

31

Ramona Mihăilă, op. cit., pp. 350-351.
Ibidem, p. 352.
33
Daniela Doltu, op. cit., loc. cit.
34
Ibidem.
35
Ibidem. Şi Girardin Saint Mare surprinde acest fenomen: ,,Principiul bunelor moravuri este
spiritul de familie; la noi familia, din pricina divortului care se capătă aşa de uşor, nu are nici
o statornicie [. ..]. Copiii care-şi au mama într-o familie, tatăl în alta, şi care, neştiind pe cine
să respecte şi să iubească, nu au nici centru, nici punct de legătură; femeile care, la o petrecere
îşi întâlnesc primii doi sau trei bărbaţi, sunt la braţul celui de al patrulea şi zâmbesc când al
cincilea le dă târcoale [. ..]. Puteţi fi încredinţat că adu/tern/ la noi ar fi un progres. În
societatea noastră, adu/tern/ este cu neputinţă, deoarece el nu este decât preludiul unei alte
căsătorit'- Ramona Mihăilă, op. cit., pp. 353-354.
36
Cosmin Darierescu, Sancţionarea adulterului în dreptul românesc al veacului al XIX-Lea, în
Analele ştiinţifice ale Universităţii .. Al.I. Cuza" Iaşi, Tomul LVI, Ştiinţe Juridice, 201 O, pp. 4159 (în special p. 43), https://www.academia.edu/, accesat online 15.04.2015.
37
Ibidem, p. 43.
38
Ibidem, pp. 45-46.
32
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Calimach, însă apare o perioadă de doi ani în care fostul partener putea să o
ierte. Dacă lucrurile evoluau pozitiv, femeia era eliberată şi îşi relua statutul de
soţie, deoarece codul permitea soţilor divorţaţi să se împace 39 .
Dorinţa de a deţine controlul asupra vieţii sociale a femeii îmbracă,
uneori, forme groteşti. Un astfel de caz îi are ca protagonişti pe comisul
Andronache Donici şi pe soţia acestuia. Supărarea soţului s-a materializat într-o
jalbă înaintată mitropolitului, care trebuia să se pronunţe în privinţa participării
reclamantei la nunta "unei jidoavce" fără ştirea lui, unde "nu s-au mulţumit să
privească dar au îmbrăcat pe jidoavca mireasă şi apoi au jucat până aproape
de zi" 40 • Dar reci diva soţiei îl scoate din sărite pe soţ, care îşi vede consoarta
"petrecând cu slujnici şi alţi asemenea ce se găsesc acolo, petrecând iarăşi cu
giocuri'.4 1• Aproape că nu mai contează care a fost motivul supărării comisului
Donici: nesupunerea soţiei, orgoliul rănit, relaţia cu o persoană aparţinând unui
grup minoritar aflat la periferia ierarhiei sociale sau faptul că nu a fost şi el
invitat la petrecere42 . Cert este că în microcosmosul familial domină lipsa de
comunicare şi neîncrederea. Lucrurile nu se opresc aici, iar cei doi soţi ajung să
se acuze reciproc de infidelitate. În cele din urmă, comisul îşi repudiază soţia şi
obţine divorţul 43 . Daniela Mârza bănuieşte că la mijloc este vorba de un
aranjament între comisul Donici şi Dicasterie. "Ştiind că la mijloc era zestrea
Smarandei pe care femeia o pierdea dacă se dovedea vinovată, - arată autoarea
-înţelegem mai bine înverşunarea boierului, caz în care devenea suspectă lipsa
de zel a tribunalului ecleziastic în anchetarea afirmaţiilor acuzatei. Observăm,
în plus, dubla măsură cu care erau apreciate faptele celor doi: acuzaţia de
adulter adusă femeii atârna greu în balanţă; adusă, însă, bărbatului, nu era, de
fapt, luată în considerare"44 . Şi totuşi, dincolo de faptul că dragostea celor doi
soţi s-a tranformat într-o banală poveste de amor cu detalii sordide şi iz
adulterin, avem în faţă un caz clasic de discriminare pe bază de gen, având
consecinţe imediate în plan psihologic şi social. Până acum lucrurile par cel
puţin clare. Şi în această epocă infidelitatea masculină era o simplă "cădere în
dragoste", în timp ce adu1terul femeii căpăta nuanţe aproape apocaliptice. Dacă
respingea posesiunea sexuală a soţului şi îşi îndrepta privirea spre alt bărbat
devenea culpabilă şi era pusă la stâlpul infamiei 45 . Interesantă e prevederea din
39

Ibidem, p. 47 (paragraful125).
Daniela Doltu, op. cit., pp. 210-211.
41
Ibidem, p. 211.
42
Ibidem.
43
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Mitropolia Moldovei şi Sucevei, B 8511832; cf Daniela Mârza,
Femeia Între familie şi societate În Moldova regulamentară, http://ebooks.unibuc.ro/istorie/
ciupala!femeiaintrefamilie.htm# ftn30, accesat online 15.04.2015.
44
Daniela Mârza, op. cit. loc. cit.
45
Daniela Doltu, op. cit., p. 211.
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Codul Calimach referitoare la pedeapsa celui (celei) acuzat

(ă)

de adulter, care nu
se putea căsători legal "cu complicea (ele) sa (său)", "chiar dacă complicele nu
a fost pedepsit pentru această infracţiune"46 . Este o mo~tenire a dreptului roman
(Lex Iulia de adulteriis coercendis)47 în cel românesc 8 . De abia Legea din 15
martie 1906 abrogă acest impediment49 . Trebuie să mai spunem că existau şi
alte impedimente în calea căsătoriei 50 , unul dintre acestea fiind statutul de rob al
unuia dintre parteneri 51 • Este o altă reminiscenJă a dreptului roman care şi-a
găsit consacrarea în vechiul drept românesc 2 • Preotul care consfinţea o
asemenea mezalianţă era caterisit fără drept de apel dacă încălca legea în mod
conştient, devenind bimic 53 . Era interzisă de Sobornicescul Hrisov din 1785 şi
căsătoria dintre ţiganii "iertaţi de robie" şi oamenii liberi ("partea
moldovenească") 54 . În schimb, copiii dezrobiţilor erau liberi: "nici ţiganul, nici
ţiganca ce vor fi ertaţi să nu fie voinici a se cununa cu partea moldovenească,
şi numai copiii ce se vor veni în partea lor, vor fi slobozi de robie" 55 •
Nu insistăm asupra interdicţiei privind căsătoria dintre un dezrobit şi o
persoană din familia fostului stăpân 56 , ci ne vom apleca atenţia asupra altor
aspecte ale discriminării de gen. Chiar şi atunci când avem de-a face cu o
discriminare vădită între persoanele care au săvârşit acelaşi tip de infracţiuni,
acest lucru nu este sesizat de opinia publică, tributară încă unei gândiri
patriarhale. Păstrând proporţiile, putem să ne imaginăm un microsmos familial
46

Cosmin Darierescu, op. cit., p. 47 (Codul Calimach, paragraful 100).
,,Papinianus, libro 32. Quaestionum, Dig., 34, 9, 13; ldem, libro singulari de Adulteriis, Dig.,
48, 5, Il, 11; Ulpianus, libro de Adulteriis, Dig., 48, 5, 2, 9, 1"; "Novella 134, cap. 12"; cf
Teodor Sâmbrian, Receptarea în dreptul român a normelor de drept roman referitoare la
condiţiile de fond ale căsătoriei, p. 20, notele, 106-109, http://drept.ucv.ro/RSJ/images/
articole/2006/RSJ3/A01 Sambrianrez.pdf, accesat online 25.03.2015.
48
,Jndreptarea legii, gl. 199, zac. 2"; "Codul Calimach, art. 100"; "Codul civil român, art. 279
C"; cf Teodor Sâmbrian, op. cit., p. 20, notele 110-113.
49
Sâmbrian, op. cit., p. 20.
50
Amintim "bigamia ", "doliu/", "rudenia de sânge", "adopţia ", "afinitatea ", "rudenia
'lfiritua/ă", "tutela", "răpirea" etc. -Ibidem, pp. 13-21 şipassim.
Vezi şi "Legea celor XII Table, L. XII T., 11, 2"; ,,Paulus, libro 1. ad /egem Juliam et
Papiam, Dig., 23, 2, 44, pr."; "Cod., 7, 5, 6; Nov., 78, cap. 4 şi Nov. 117, cap. 6"; ,,Paulus, libro
35 ad Edictum, Dig., 23, 2, 16, pr".; "Cod., 5, 4, 3"- cf Teodor Sâmbrian, op. cit., pp. 21-22,
notele 119-122, 124-125.
52
Vezi anaforaua întărită prin hrisovul din 25 ianuarie 1766 al lui Ion Grigore Ghica, domnul
Moldovei (punctul 8). Pentru detalii vezi 1. Peretz, Curs de istoria dreptului român, voi. IV,
Hrisoavele domneşti, Tipografia "Carageale", Bucureşti, 1931, pp. 47-52 şi passim (în special
p. 52), www.dacoromanica.ro, accesat online 14.04.2015. Dispoziţia este reluată şi de Codul
Calimach, art. 154; cf Teodor Sâmbrian, op. cit., p. 22, notele 126-127.
53
1. Peretz, op. cit., pp. 52, 56 şi passim.
54
Ibidem, p. 67; cf Teodor Sâmbrian, op. cit., pp. 22-23.
55
1. Peretz, op. cit., p. 67; cf Teodor Sâmbrian, op. cit., p. 23.
56
Codul Calimach, art. 179; cf Teodor Sâmbrian, op. cit., p. 23, nota 133.
47
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hieratizat în centrul căruia trona bărbatul narcisist şi măcinat de gândul că
virilitatea îi este ameninţată. Vinovatul de serviciu este, desigur, femeia,
deoarece el nu are curajul să-şi măsoare forţele cu un duşman redutabil. Nu este
interesat să afle de ce femeia îşi doreşte cu ardoare să scape de sub tutela lui şi
alege calea emancipării 57 • Ştie foarte bine însă că legea e de partea lui, iar "gura
lumii" funcţionează ca o "instanţă", care o condamnă apriori pe ea.
Dar femei abuzate sunt la tot pasul, aşa că nu e de mirare că majoritatea
cererilor de divort le aparţin 58 . Un exemplu în acest sens îl constituie plângerea
Henei, soţia preotului Niţă din Copou înaintată Dicasteriei (1835), care sătulă de
abuzuri doreşte să scape de coşmarul pe care-1 trăieşte (bătăile aplicate
sistematic deşi era însărcinată, foamea îndurată de ea şi de copii, apelativul de
alint - "curvă" şamd) 59 . În ochii vecinilor însă riposta soţiei se afla la baza
comportamentul neortodox al preotului: ,,Preuteasa încă este iute, nu-i suferă
lui ce zice, şi pentru aceea o bate"60 • Dicasteria nu se grăbeşte să pronunţe
divorţul ci mediază împăcarea celor două părţi. Acţiunea s-a finalizat pozitiv,
iar pârâtul a fost de acord să semneze "un zapis" prin care se angaja să-şi
schimbe radical comportamentul faţă de partenera de viaţă 61 . Nu este singurul
caz de abuz familial care se sfârŞeşte în acest mod. Există însă situaţii când soţia
cere din nou divorţul după ce iniţial acceptase împăcarea. Cererea femeii nu
este luată în considerare, iar Dicasteria alege din nou calea medierii 62 • Când
bărbatul se consideră victimă, lucrurile capătă un aspect de-a dreptul dramatic.
Hatmanul Anastasie Başotă, de pildă, suferă din dragoste, deoarece soţia lui,
Ruxandra Balş, "dărătnicindu-se, stăruieşte în tot chipul a se dezbina viefuirea
dintre noi"63 • Pur şi simplu el nu poate accepta ideea că partenera de viaţă nu-l
mai doreşte şi apelează disperat la ajutotul Dicasteriei pentru ca aceasta să facă
ordine în viaţa lui familială.
Încercarea femeilor de a-şi asigura traiul zilnic nu era bine văzută în
epocă. Dacă ele se angajau ca slujnice la evrei atunci sensibilităţile interetnice
ieşeau imediat la suprafaţă. Această chestiune îi irita mai ales pe înalţii ierarhi
ai Bisericii. Adevărata cauză a supărării lor nu era autonomia feminină ci
convertirea la iudaism ("atâta au venit a părăsi religia creştinească, încât tin
cu jidovii sâmbăta iar duminica lucrează, posturile mănâncă carne, nu se
Ramona Mihăilă, op. cit., p. 353 şi passim.
Daniela Doltu, op. cit., p. 211.
59
Arhivele Naţionale laşi, fond Mitropolia Moldovei şi Sucevei, 8 2011835; cf Daniela Doltu,
~- cit.,p. 211, notele 16-17.
Ibidem; cf Daniela Doltu, op. cit. loc. cit.
61
Cf Daniela Mârza, op. cit., p. 211, nota 18.
62
Vezi cazul Elenei Alexandru vs po1covnicul Gavril Jigu - Arhivele Naţionale laşi, fond
Mitropolia Moldovei şi Sucevei, 8 111838; cf Daniela Mârza, op. cit., nota 29.
63
Arhivele Naţionale laşi, fond Mitropolia Moldovei şi Sucevei, 8 1111837; cf Daniela Mârza,
op. cit., nota 33.
57

58
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ispovedesc nici se împărtăşesc astfel încât pe cele mai multe nici îi cunoşti
dintre evrei, că mai bine au deprins limba evreiască dar limba lor au părăsit-o
cu totuf') 64 . În unele cazuri, încercarea autorităţilor de a le aduce pe calea cea
bună s-a dovedit a fi un adevărat eşec 65 .
Profităm de context şi extindem discuţia legată de relaţiile interetnice,
deoarece au constituit obiectul unei atenţii şi griji deosebite din partea clerului
şi a factorului politic moldav. De notat că în vechiul drept românesc străinii
66
şi-au păstrat libertatea cultului şi libertatea comerţului . Cazul husiJilor care se
refugiază în Moldova lui Alexandru cel Bun este de notorietate 6 . Toleranţa
religioasă şi calculele politice 1-au determinat pe domn să nu ia în seamă
diferenţele dogmatice şi supărarea papei 68 . Bula papală din anul 1445 confirmă
neplăcerea resimţită la aflarea veştii că în Moldova şi-au găsit adăpost mulţi
eretici, "mai cu seamă din abominabila sectă a Husiţilor" 69 .
Armenii au profitat şi ei de toleranţa domnilor şi de ospitalitatea
românilor70 . Domnii Moldovei au avut grijă să le confere drepturi aproape
similare cu cele din Polonia71 . Desigur, există şi unele nuanţe: evreii puteau să
şi construiască sinagogi şi să se roage în limba lor, în timE ceA turcilor nu li s-a
permis construirea moscheilor şi rugăciunea publică 2. Insă dincolo de
bunăvoinţa afişată de domni, întrezărim grija pentru păstrarea specificului etnocultural în contextul expansiunii otomane 73 . Plecând de la această realitate şi
luând ca modeVpretext tradiţia creştină şi ingerinţele Bisericii în ,judecata
profană" 74 , juriştii au decretat că deosebirea de credinţă constituie un

Arhivele Naţionale Iaşi, fond Mitropolia Moldovei şi Sucevei, A 18/1852, f. 18; cf Daniela
Mârza, op. cit., nota 40.
65
Idem, A 14/1836, f. 4; cf Daniela Mârza, op. cit. loc. cit, nota 41.
66
Câteva cuvinte asupra condiţiei juridice a străinilor în Moldova şi Ţara Românească până la
Regulamentul Organic de Jean D. Condurachi, Tipografia "Cultura", Bucureşti, 1918, passim,
www.dacoromanica.ro, accesat online 26.03.2015.
67
Ibidem, pp. 30-31.
68
Vezi sprijinul acordat de domnul Moldovei grupului de husiţi conduşi de Iacob. Pentru detalii
- Călători străini despre Ţările Române, I, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968, pp. 64-66 (v.
mărturia lui Ioan de Ryza, episcopul catolic de Baia - 1431 ); vezi şi informaţiile lui Ioan de
Turrecremata despre tezele husiţilor din Moldova (pp. 75-77).
69
Câteva cuvinte , p. 31.
70
Ibidem, pp. 31-32.
71
H. Dj. Siruni, Armenii în viaţa economică a Ţărilor Române, Bucureşti, 1944, pp. 22-23 şi
~assim, www.dacoromanica.ro, accesat online 17.04.2005.
2
Câteva cuvinte, p. 32.
73
Ibidem; vezi şi Mihai Maxim, Ţările Române şi Înalta Poartă. Cadrul juridic al relaţiilor
româna-otomane în evul mediu, Editura Enciclopedică, Bucuresti, 1993, passim.
74
Şt. Berechet, Dreptul vechilor noştri ierarhi la judecarea mirenilor, Tipografia cărţilor
bisericeşti, Bucureşti, 1938, pp. 6-7 şi passim, www.dacoromanica.ro, accesat online
24.03.2015; Bogdan-Petru Maleon, Observaţii privind originea şi evoluţia socială a clerului de
64
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impediment major la încheierea căsătoriei 75 • Se impune să observăm că unele
"incapacităţi" operau nu doar pentru străini ci şi pentru pământeni, dacă erau de
o altă confesiune decât cea ortodoxă ("pravoslavnică") 7 •
În cazul evreilor, de pildă, Cartea românească de învăţătură stipula
următoarele: "Când evreul s-a împreunat trupeste cu o femeie creştină sau şi
dimpotrivă, creştinul cu vreo femeie evreică, în timpurile vechi se pedepseau cu
moartea, dar acum se pedepsesc cu bani după voia judecătorului, sau cu orice
alta ce ar fi voit judecatorul. Dar dacă femeia cu care s-a împreunat evreul, a
fost maritată, atunci evreul nu se pedepseşte cu bani, ci trupeşte, adică sau la
galeră, sau la ocnă, sau după cum va voi judecătorur.n. În Ţara Românească
evreul care se boteza "nu se va certa nicicum, sau se va certa pentru acea
greŞală, de cum învaţă pravila; şi acesta lucru stă cu totul în voia

mir din Moldova, pp. 9-22 şi passim, http://www.palatulculturii.ro/images/upload/file/reviste
%20fof'l/o20web!Ioan%20Neculce%20X XII Iasi%202009.pdf, accesat online 25.03.2015.
75
Vezi canoanele Bisericii, "constituţia" emisă la Salonic de împăraţii Teodosie cel Mare şi
Valentinian al II-lea (388), ,,Pravila aleasă (cap. 267)", ,,Pravila de la Govora- 1640 (glavele
32 şi 73)", "Carte românească de învăţătură (gl. 20, zac. 4)", ,Jndreptarea legii (gl. 182)",
"Codul Calimach (art. 91)", ,,Legiuirea Caragea (partea a III-a, cap. 16, art. 2)", ,,Pravila
bisericească din 1851 (cap. 4, §5)". - cf Teodor Sâmbrian, op. cit., p. 21, nota 118; Can. 10
Laodiceea; Can. 4 IV ee.; Can. 72 VI ee.; Can. 23 Ioan Postitorul (Ioan Floca, Canoanele
Bisericii Ortodoxe. Note şi comentarii, Editura POLSIB S:A., Sibiu, 1992, passim). Cosrnin
Darierescu arată că .. în Moldova primei jumătăţi a secolului al XIX-lea, capacitatea juridică a
străinului era reglementată de prevederile legilor moldoveneşti, la fel ca şi actele juridice pe
care le putea încheia străinul acolo. În esenţă, străinul avea aceleaşi drepturi civile ca şi
moldoveanul cu excepţia celor pentru care legea moldovenească cerea calitatea de pământean
sau (şi) pe cea de creştin ortodox. Dintre drepturile civile negate străinului din cauza
condiţionării lor de îndeplinirea uneia sau ambelor condiţii de mai sus amintim: dreptul de a
ocupa funcţii publice (amintit ca exemplu de drept rezervat pământenilor în paragraful 45 al
Codului Calimach), dreptul de proprietate veşnică asupra moşiilor, drept care nu putea avea
drept titular un armean sau un evreu (paragraful 1430 al Codului Calimach), dreptul de a
contracta o căsătorie (paragraful 91 al Codului Calimach interzicea căsătoria creştini/ar cu
necreştinii şi a creştini/ar pravoslavnici cu creştinii de altă dogmă, în vreme ce paragraful 120
pct. 3 al codului, considera diferenţa religioasă drept un motiv de desfacere a logodnei),
dreptul de a fi tutore (paragraful 260 al Codului Calimach) precum şi dreptul de a figura ca
martor al testamentului oral (paragraful 752 al Codului Calimach interzicea creştinului
aparent sau persoanei de altă religie decât cea creştină să mărturisească în testamentul oral al
unui creştin) " - Cosmin Darierescu, Norme de drept internaţional privat în Moldova, în prima
jumătate a secolului al XIX-lea, pp. 60-61, http://laws.uaic.ro/docs/pdf/articole/2008/Anale
2008 art05DariescuCosrnin.pdf. accesat online 05.04. 2015.
76
Cosrnin Darierescu, op. cit. loc. cit. (vezi şi Circulara Ministerului Dreptăţii din 26 mai
1851).
77
Cartea românească de învăţătură, p. 249 (v. Anexele); cf Impactul valorilor creŞtine asupra
societăţii româneşti în secolele XIV-XVIII, Introducere, note, selectarea documentelor de Adina
Berciu-Drăghicescu şi Liliana Trofm, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2002,
p.145.
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judecătorului, să-I cearte sau să nu-l cearte, veri mult, veri puţin" 78 • Şi în
Moldova existau evrei convertiţi arată documentele, "inclusiv în sama vistieriei
Moldovei pe anul 1764, în care la compartimentul "Milile" sunt incluşi trei lei
"mil(ă) de la ş(o)spod(stva) lui Iacov ce-au fosta jid(ov) şi s-au botezatu pe
luna lui iulie"7 .
În genere, evreii care au migrat în Moldova erau apreciaţi pentru
"spiritul lor întreprinzător" şi pentru contribuţia lor viitoare la dezvoltarea
comerţului şi a meşteşugurilor, fiind scutiţi temporar de dări 80 • Dar documentele
arată că domniii respectau şi vechile decizii asumate faţă de evreii din ţară şi
manifestau multă toleranţă faţă de întreaga comunitate 81 • Uneori, relaţiile erau
atât de strânse încât documentele menţionează existenţa unor lideri care s-au
bucurat de bunăvoinţa domnului (spre exemplu, hrisovul lui Constantin
Racoviţă din aprilie 1756 confirma în funcţie pe Isaac hahambaşa, "om de
cinste şi de vrednicie, care între jidovime n-au stătut altă dată baş haham ca
acesta ") 82 . Alteori, încălcarea repetată a legii de către unii evrei scoate în
evidenţă limitele toleranţei domnilor. Deşi sunt înregistrate mai multe acuzaţii
la adresa lor, semnalăm în treacăt doar problema arendării cârciumilor. Astfel,
Grigore al III-lea Ghica porunceşte în aprilie 1776 "să scoată evreii şi să ridice
cârciumile lor din sate, lăsând numai câte una în fiecare sat, în care să vândă
răzeşii cu rândul, punându-şi cârciumari din creştini" 83 • Măsura este motivată
de "abuzurile făcute de cârciumarii evrei din Câmpulungul Rusesc" 84 . Peste
câţiva ani Alexandru C. Mavrocordat dispune ca evreii "să nu fie voinici a
locui, nici a face alişveliş cu vânzare de băutură şi orândării prin sate" (24
noiembrie 1782) 85 . Existau însă şi cazuri când domnii interveneau în litigii,
luând apărarea negustorilor evrei 86 . În secolul următor, problema cârciumilor
gestionate de evreii revine, fiind repusă pe tapet de Regulamentul Organic
(1832). Astfel, întâlnim restricţii legate de comercializarea vinului de către
evrei, motivul invocat fiind "necurăţia" ("ar avea adeseaori un vin necurat sau
78

Îndreptarea legii. 1652, p. 347, glava 369; cf Impactul valorilor creştine, ed. cit., p. 145 şi

f9asVsimi.
. 1'\.lapu,
AComumtatea
.
. ~ ŞI. raportun'1e economice
. d'm tre r ara 1v10
• .~ ldove1.ŞI
.
a entm
evre1asca
1
Polonia (a doua jumătate a sec. XVIII), p. 28, http://studiamsu.eu/wp-content/uploads/05.f·25-36.pdf, accesat online 26.03.2015.
0
Ibidem.
81
Ibidem.
82
Ibidem.
83
Ibidem.
84
Ibidem.
85
Ibidem.
86
La 9 ianuarie 1756, Matei Ghica a cerut ispravnicului şi judecătorului ţinutului Neamţ să-I
apere pe orândarul evreu al mănăstirii care a fost gonit de locuitorii satului Crăcău ,,şi pe
orândarul jidov ce-l va avea acolo mănăstirea să nu-l supere cu vorbe netrebnice" -Ibidem.
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stricat ")87 . Dar un alt document emis în Moldova arată că lucrurile n-au luat o
turnură pozitivă. Astfel, într-un Proiect pentru trei pricini cari împovărează pe
locuitorii de prin sate şi aduc cu dinadinsul împiedicare stării lor regăsim
problema comerţului cu băuturi desfăşurat de evrei în mediul rural 88 .
La prima vedere, măsurile protecţioniste aveau darul să apere interesele
"consumatorilor" locali de lăcomia unor negustori care doreau să scoată profit
din piatră seacă. Însă viciul are corespondenţe şi în zona imaginarului infernal,
unde diferenţele etnice dispar pur şi simplu. Să ne aducem aminte cu această
ocazie de reprezentările iconografice ale Judecăţii de Apoi din secolele XVIIXVIII din spaţiul românesc, care îl au în prim plan pe cârciumarul pedepsit în
râul de foc. Acestora li se adaugă legendele populare "care pun în relaţie
cârciuma, jidanul cârciumar, rabinul, rachiul şi Dracul" 89 • De prisos să mai
spunem că această canalizare a nemulţumirilor populare în spaţiul alterităţii are
la bază interese socio-economice şi instituţionale. Mai mult, dacă suntem atenţi
la detalii, nu putem să trecem cu vederea absenţa aşa-zisei "clase de mijloc"
româneşti, absenţă care evidenţiază vulnerabilitatea unor largi categorii sociale.
Aşa se explică, într-o oarecare măsură, acea atitudine "neprietenoasă" a
localnicilor faţă de evreii surprinsă de cei care au călătorit în Ţările Române 90 •
La acestea se adaugă "incapacitatea" forurilor de decizie din Moldova de a lua
măsuri eficace pentru apărarea "capitalului" românesc în faţa celui străin 91 ,

Cf Andrei Oişteanu, Imaginea evreului în cultura română, laŞi, Polirom, 2012, passim.
Anal. Pari. XII, 531-533; cf Acte şi legiuiri privitoare la chestiunea ţărănească, adunate de
D:C: Sturdza-Şcheeanu, Atelierele Grafice Socec & Co., Societate Anonimă, Bucureşti, 1907,
voi. 1, pp. 270-272.
89
Andrei Oişteanu, op. cit., passim.
90
Baronul Charles Joseph Edmond de Bois-Le-Comte vorbeşte de invazia evreilor în Moldova,
care au fugit din cauza masurii luate de guvernul rus de a-i supune conscripţiei militare.
Punându-se sub protecţia austriac, prusian sau rus, evreii au dobândit "o poziţie superioară
celorlalţi locuitort', năvălind asupra ,,sectoarelor celor mai mănoase ale bogăţiei publice".
Profitând de faptul că boierii le cedează privilegiul obţinerii rachiului pe moşiile lor, ei vând
băutura ţăranilor, care copleşiţi de datorii ajung în sapă de lemn. Generalul Mirkovici, consulul
Rusiei la laŞi, a dat ordin "ca târgui să se ţină sâmbăta ca să nu poată să cumpere tot ce se
aduce, să scumpească şi apoi să revândă hrana poporului pentru singurul lor profit". Pentru
detalii vezi Călători străini despre Ţările Române În secolul al XIX-lea, SN, voi. III, Editura
Academiei Române, Bucureşti, 2006, pp. 133-134, www.dacoromanica.ro, accesat online
05.04.2015.
91
Ibidem, p. 132: ,,Burghezia e cu atât mai neînsemnată în Moldova, cu cât e formată aproape
în exclusivitate din străini"; p. 134: "Tot comerţul cu amănuntul a trecut deja în mâna evreilor;
cea mai mare parte a comerţului cu ridicata se află în mâna grecilor, a armenilor şi a câtorva
firme europene" (vezi mărturia lui Charles Joseph Edmond de Bois-Le-Comte). Există şi cazuri
când domnia nu făcea discriminări între negustorii români şi cei străini. Vezi Valentin Arapu,
op. cit., p. 28 şi nota 77 de la p. 35 (documentul din 24 aprilie 1751, aparţinând domnului
Constantin Racoviţă).
87
88
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precum şi "coabitarea" boierimii locale cu elementul alo gen 92 . În Regulamentul
Organic al Modovei, de pildă, se stipulează clar că birnicii "au dreptul, după
obiceiul pământului, de a-şi întrebuinţa meseriile ce uneltesc, a butnăriei, a
cărării, a rotăriei, a morăriri, a cărăuşiei, a pescăriei, a teslăriei, a pietrăriei
şi altele de acest fel rucodelnice meşteşuguri, fără a fi siliţi a-şi lua patente. Iar
a deschide dughene prin târguri şi a se strămuta cu locuinţa din sate nu sunt
voinici decât după art. 127 al Capului de finanţe" 93 • În continuare se arată:
,,Art. 33. Ei, tot după obiceiul pământului, vor putea întrebuinţa munca lor
neguţătoriei, în câtă vreme nu vor avea dughene în târg şi se vor afla locuind în
sat, fără întrebuinţare de patentă "94 . Se pare că exista şi un alt motiv, pe care-I
putem deduce lecturând într-o cheie socio-economică un document emis în
Valachia. În acest caz, autorităţile ne se grăbeau să le dea voie celor "trecuţi în
rândul birnicilor sau clăcaşilor" să se stabilească în oraşe ("cer patenturi ca să
facă neguţătorii sau să se aşeze la meştesuguri"), dintr-un motiv foarte simplu:
,,se va lăsa cu totul lucrarea pământului" 95 • Cu alte cuvinte, migrarea fmţei de
muncă la oraşe ar fi lăsat moşiile marilor boieri nelucrate, iar traiul comod şi
lipsit de griji ar fi fost pus în pericol. În acest context, amintim şi restricţiile
legate de cumpărarea unor proprietăţi în Moldova, care atingeau interesele
evreilor şi armenilor, care nu aveau calitatea de pământeni 96 • Este o problemă
care continuă să polarizeze atenţia legiuitorilor şi în a doua jumătate a secolului
al XIX-lea97 .
Cu toate că problematica abordată este complexă, iar aspectele
semnalate nu acoperă întreaga arie a discriminării la est de Carpaţi 98 , punem
capăt analizei, dar nu înainte de a reliefa faptul că hotarul dintre discriminare şi
protecţionism este fragil şi instabil datorită intereselor interne şi presiunilor
externe.

Călători străini, sec. XIX, voi. 3, p. 134: ,,Rasa aceasta evreiască e atât de insinuantă, încât
chiar boierii ne-au mărturisit că e prea târziu şi că nu ne mai putem lipsi de ei".
93
Vezi Anexe, litera Z - Reg/ement pentru osebitele clase ale locuitorilor din Principatul
Moldovei şi pentru a lor dreptăfi şi datorii respective (art. 32) - cf Acte şi legiuiri, ed. cit., p.
98.
94
Ibidem.
95
Vezi documentul din 27 mai 1832, Arhiva Statului, Bucureşti, Secretariatul de Stat.
Administrative. Dos. No. 168. Anull832- cf Acte şi legiuiri, ed. cit., pp. 198-201.
96
Vezi actul dat de Veniamin, mitropolitul Moldovei, datat în ziua de 9 aprilie 1827, Iaşi - cf
Acte şi legiuiri, ed. cit., p. 68 (art. 19); Cosmin Darierescu, op. cit., p. 61, nota ll(paragraful
1431 al Codului Calimach ).
97 C
. Danerescu,
.
. p. 61 .
osmm
op. eli.,
98
Vezi problema averilor imobiliare ale moldovenilor care aveau moşii în Basarabia- Arhivele
Naţionale Istorice Centrale, colectia Documente moldoveneşti, pachet IV/7 (I 846); limitarea
accesului în şcoli şi în slujbele civile pentru tinerii care nu intrau în categoria boierilor şi
boiemaşilor -Ibidem, pachet IV/3 1 (I 849-1 854).
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Câteva aspecte privind regimul navigaţiei pe Dunăre
în sectorul Porţile de Fier şi Cataracte
până Ia sfârşitul secolului al XIX-lea
Claudia STOEA

Some Aspects Regarding the Sailing on the Danube in the Iron Gates and
Cataracte Sector until the end of the XIXth Century
Abstract
The sailing on the Danube in general, and in the sector betwen the Iron Gates
and Cataracte especially represented one of the major problems of the Great European
Powers, some of them been on the riverside of the Danube. During the XIX 1h century
the problem of sailing on the Danube has been discussed and brought under
regulations, a special attention has been granted to the works of regularisation of the
Danube course in order to bring important improvements to the water trade.
Keywords: sailing, regularisation, Cataracte, Iron Gates, riverside states,
international administration, technical service, accidents.
Problema navigaţiei pe Dunăre a fost ridicată, la începutul secolului al
XIX-lea, de Robert Fulton, inventatorul vaporului cu aburi, care a lansat, în
1807, o propunere guvernului austriac de a constitui o societate de navigaţie pe
fluviul Dunărea între Viena şi Ulm. Propunerea acestuia nu a avut însă sorţi de
izbândă, iniţiativa fiind reluată două decenii mai târziu, în 1828, când
reprezentanţii executivului austriac au concesionat navigaţia, în sectorul lor,
armatorilor englezi John Andrews şi Iosef Prichard 1. Din iniţiativa acestora şi
cu sprijinul unor bancheri vienezi, în 1830 ia naştere prima societate de
navigaţie cu aburi pe Dunăre numită "Erste k. k. privilegierte Donau Dampfschiffahrts - Gesellschaft", D.D.S.G 2 cu sediul la Viena, având ca
atribuţii organizarea de linii de transport mărfuri, pasageri şi poştă pe Dunărea
Mijlocie şi Inferioară, pe Marea Neagră şi Marea Mediterană. Prin actul de
înfiinţare se stipula obligativitatea stabilirii unei legături cu Dunărea de Jos şi
gurile ei care să deservească porturile româneşti, pe de-o parte, iar pe de altă
parte se urmărea constituirea unei conexiuni între gurile Dunării, !stambul şi
porturile Asiei Mici. Întemeierea acestei societăţii se bucura şi de sprijinul
Nicolae Daşcovici Regimul Dunării şi al Strâmtorilor în ultimele două decenii, Tipografia
A. Ţerek, laşi, 1943, p. 82.
2
Ibidem.
1
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cancelarului Metternich, care întrevedea în demersul de organizare a navigaţiei
pe Dunăre modalitatea cea mai eficientă de a intensifica şi consolida influenţa
Imperiului Habsburgic la Dunărea de Jos în contrapondere cu ascensiunea
slavă, idee susţinută de altfel şi de Ungaria, prin intermediul contelui Ştefan
Szecheny3 . În primăvara anului 1834, profitând de venirea apelor mari,
D.D.S.G. a hotărât ca vaporul "Argo" să facă cursele pe Dunărea de Jos cu
destinaţia exclusivă a coastei "Valahiei", iar vasul "Maria Dorotheya" să
urmeze ruta Smirna- Constantinopol4 .
Înfiinţarea societăţii de navigaţie a sporit interesul pentru înlăturarea
obstacolelor naturale din sectorul Porţile de Fier şi Cataracte, eficientizarea
navigaţiei pe Dunăre conferindu-i, în acelaşi timp, şi un plus de siguranţă.
Interesul pentru acest demers este manifestat de Ştefan Szecheny, care
întreprinde în 1830 o călătorie documentară pe Dunăre, cu vasul personal,
impedimentele cauzate de obstacolele naturale întâmpinate determinându-1 să
susţină cu hotărâre efectuarea unor lucrări de canalizare în acest sector.
Iniţiativele sale în acest sens vor stârni interesul Vienei, care îi va acorda în anul
1833 calitatea de comisar regal însărcinat cu conducerea lucrărilor de canalizare
în sectorul Porţile de Fier şi Cataracte 5 .
Lucrările au fost iniţial date spre execuţie inginerului Beszedes, apoi
inginerului Paul Vasarkely, construindu-se, într-o primă fază, pe malul stâng al
fluviului, un drum ce reprezenta replica drumului de pe malul drept din epoca
romană, drum intitulat "al Cazanelor", cu rolul de a fi utilizat pentru tracţiunea
vapoarelor. În toamna anului 1834, profitând de apele mici, o echipă de 500 de
lucrători va munci timp de 6 săptămâni la îndepărtarea obstacolelor din
cataracte pe traseele Izlaz- Tahtalia, Greben, Iuţi şi chiar Porţile de Fier, în cea
din urmă zonă, lucrările fiind îngreunate de opoziţia manifestată de paşa de la
Ada-Kaleh, lipsa fondurilor alocate şi mai ales moartea inginerului Vasarhelyi,
ducând, din toamna anului 1846, la suspedarea acestora pe o perioadă
nedefinită6 . Un moment important în dezvoltarea navigaţiei pe Dunăre este
reprezentat de reglementările Tratatului de Pace de la Paris din 1856 care
stabilea măsuri ferme şi conferea o mai mare siguranţă tranzitului pe Dunăre.
De asemenea, art. 17 al Tratatului mai sus enunţat prevedea necesitatea
înlăturării obstacolelor de orice natură, ce se opuneau aplicării pe Dunăre a
principiilor consacrate de actul de la Viena (1815) precum şi executarea
lucrărilor necesare pe tot cursul fluviului. Mai mult decât atât, prin actul de la
Viena din 1857 întocmit pentru Comisia Riveranilor se prevedea la art. 37
C.l. Băicoianu, Dunărea- privire istorică, economic şi politică, Bucureşti, 1915, p. 40.
Ibidem.
5
Nicolae Daşcovici, op.cit., p. 84.
6
Daniil Laitin, Dunărea dintre Baziaş şi Turnu Severin, Tipografiile Române Unite, Bucureşti,
1925, p. 32.
3
4
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însărcinarea unor experţi cu cercetarea obstacolelor naturale de pe fluviu şi
întocmirea unor proiecte pentru îndepărtarea lor7 •
Conferinţa de la Londra din 1871 va transforma problema Porţilor de
Fier într-o problemă de drep internaţional public. Propunerea Austro-Ungariei
de a executa singură lucrările în sector este respinsă de celălalte Mari Puteri,
care vor atribui această sarcină unei Comisii mixte, compusă din puterile
riverane ale zonei (Austro-Ungaria, Turcia, România şi Serbia). Articolul 6 al
Tratatului prevedea necesitatea acordului reciproc, pentru ca lucrările în sector
să poată demara, recunoscându-se, în acelaşi timp, dreptul acestora de a percepe
taxe vaselor comerciale, indiferent de pavilion, necesare strângerii de fonduri
pentru acoperirea cheltuielilor de executare a lucrărilor8 . În baza acestui articol,
o comisie mixtă compusă doar din Turcia şi Austro-Ungaria, rară participarea
reprezentanţilor români şi sârbi, care nu fuseseră invitaţi, s-a întrunit periodic în
şedinţe în perioada 1873 - 1874, întocmind un raport final care nu a fost
comunicat guvernelor român şi sârb şi care nu a putut fi pus în aplicare din
cauza izbucnirii crizei orientale 9 .
Congresul de la Berlin din 1878 a consfinţit la art. 57 mandatarea
Austro-Ungariei de a executa singură lucrările în sector, ceilalţi riverani fiind
datori în a-i acorda tot sprijinul pentru îndeplinirea acestora. Mai mult decât
atât, prevederile art. 6 al Trataului din 1871, referitoare la dreptul de a percepe
taxe provizorii pentru acoperirea cheltuielilor generate de lucrări, erau
menţinute doar în favoarea Austro-Ungariei, care devenea mandatara intereselor
generale din zonă 10 . Un an mai târziu, în 1879, puterea austro-ungară cedează
Ungariei mandatul primit de la marile puteri europene, în privinţa executării
lucrărilor de canalizare din zona Porţile de Fier şi Cataracte. De acum înainte,
Budapesta inaugura o line proprie în politica dunăreană, uneori chiar divergentă
de cea a Vienei, dar speculând avantajele pe care le putea obţine din navigaţia
pe Dunăre. În exercitarea mandatului primit, ungurii au înfiinţat o societate
proprie de navigaţie pe fluviu, independentă de cea austriacă numită Societatea
Rega1ă Ungară de Navigaţie (M.F.T.R), care şi-a dezvoltat rapid un parc
propriu de vase pentru transportul de mărfuri şi pasageri, care, patru decenii şi
jumătate mai târziu devenea, un competitor puternic companiei de navigaţie
austriece 11 • După îndelungi tergiversări cauzate de insuficienţa fondurilor
alocate şi lipsa de coeziune a planurilor de pus în practică, abia în anul 1888 s-a
creat în cadrul Ministerului Comunicaţiilor din Ungaria Serviciul de

Nicolae Daşcovici, op.cit., p. 84-85.
D. Sturdza Chestia Portilor de Fier şi Cataractelor, Tipografia Voinţa Naţională, Bucureşti
1900, p. 12.
9
Ibidem, p. 14.
10
C.I. Băicoianu, op.cit., p. 69-71.
11
Gr. Antipa Chestiunea Dunării, în voi. Politica externă a României, Bucureşti& 1924, p. 18.
7

8
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Regularizare a Sectorului Porţile de Fier şi Cataracte şi o Comisie Tehnică cu
sediul la Orşova pentru studierea la faţa locului a necesităţilor. Acest Serviciu,
însărcinat cu supervizarea lucrărilor va modifica proiectul iniţial în sensul
adâncirii albiei la 3,90 m în sectorul Porţile de Fier- Vârciorova- Gura Văii,
în zona apelor mici. Noul proiect prevedea, de asemenea, şi modernizarea
portului Orşova, ca punct terminus al Ungariei pe fluviu, prin dotarea lui cu
cheiuri, magazii, platforme de descărcat-încărcat mărfuri, căi ferate care să
asigure legătura cu interiorul, totul menit a valorifica avantajul dobândit 12 .
Înaintea debutului efectiv al lucrărilor în zonă, au fost purtate la
Belgrad negocieri cu autorităţile sârbe pe tema despăgubirii pescarilor sârbi
afectaţi de distrugerea pescăriilor din Tekija şi Sip precum şi a zonelor de
pescuit de la Porţile de Fier ce aparţineau Serbiei. În urma întrevederilor s-a
stabilit că pescăriile din Tekija şi Sip puteau fi deplasate, în caz de nevoie, şi că
acordarea de despăgubiri pentru distrugerea zonelor de pescuit de la Porţile de
Fier era nefondată, punctul 3 al Tratatului semnat de Ungaria şi Serbia la Paris
în 1878 stipulând obligativitatea Serbiei de a acorda toate facilităţile pentru
executarea lucrărilor de regularizare din zonă 13 • De asemenea, reprezentanţii
maghiari au solicitat guvernului român atât permisiunea, pentru libera trecere pe
malul românesc a personalului tehnic implicat, cât şi pentru stabilirea semnelor
de orientare pe malul românesc şi ancorarea salupelor de lucru. Prin adresa
Ministerului Afacerilor Externe nr. 46411/8 nov. 1899, autorităţile române şi-au
manifestat întregul sprijin în interesul executării lucrărilor de regularizare, dând
curs solicitărilor venite din partea ungară şi cerând personalului tehnic care
debarca pe teritoriul românesc purtarea unei legimitaţii care să ateste calitatea
acestuia, semnată de prefectul de la Turnu Severin 14 .
Lucrările au început la 15 septembrie 1890 fiind inaugurate de ministrul
comunicaţiilor ungar Gabriel Baross, care a aprins fitilul primei mine folosite la
distrugerea stâncilor de la Greben. În timpul desfăşurării lucrărilor s-au
manifestat neconcordanţe permanente între manierea de concepere şi realizare a
lucrărilor afişată de Ungaria şi modul în care alte state, interesate direct de
ameliorarea navigaţiei în zonă, ar fi dorit să le vadă realizate. Astfel, în timp ce
guvernul ungar, concentra lucrările şi cheltuielile pe sectorul Porţile de Fier,
dorind să dea Orşovei rolul de punct de transbordare a mărfurilor ce soseau pe
Dunărea de Jos, pentru a spori traficul pe căile ferate ungare, în detrimental
navigaţiei în regiune, celălalte state (mai ales România) doreau utilizarea
12

D. Laitin, op.cit., p. 32.
Arhivele Naţionale Mehedinţi, fond Administraţia Porţilor de Fier şi Cataractelor Orşova, d. 7
bis/1895, f. 15-16, 38-39, 45-46, copii-extras, traduceri în limba franceză; vezi şi Tudor Raţoi,
Regimul Dunării la Porţile de Fier şi Cataracte (1891 - 1924). Documente, voi. I, Editura
Alma, Craiova, 2009, p. 45-46.
14
Ibidem.
13

https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia X/20 15

53

surplusului de cheltuieli şi pentru sectorul Cataracte, în vederea obţinerii unei
adâncimi de minim 2 metri, necesară unei desfăşurări normale a circulaţiei pe
fluviu, neavând interesul de a intensifica derularea traficului pe căile ferate ale
Ungariei, prin transbordarea de mărfuri, în detrimentul dezvoltării propriilor
sisteme de navigaţie 15 •
Principala lucrare în zonă a fost canalul Porţile de Fier, cu o lungime de
1700 m, lăţime de 73 m, adâncime de 3 m şi o lărgime la capătul din aval de 45
m. A fost construit paralel şi apropiat de ţărmul drept, pe locul vechiului canal
roman, pornind din dreptul insulei Ada-Kaleh şi mergând până în dreptul
comunei sârbeşti Sip, lucrările desfăşurându-se pe parcursul a 5 ani şi fiind
evaluate, conform declaraţiilor reprezentanţilor ungari la 20 milioane coroane 16 •
În afara acestui canal, administraţia maghiară a mai executat în zonă
distrugeri prin dinamitare sau dragare a unor stânci din albia râului, devieri sau
regularizări de curs în puncte dificile de navigaţie pentru îngustarea şi adâncirea
albiei fluviului şi construcţia de diguri sau canale pentru pentru păstrarea
neschimbată a pante lor de scurgere şi a curenţilor 17 •
În timpul activităţilor de regularizare a cursului navigabil al Dunării, în
ciuda măsurilor preventive adoptate de Serviciul tehnic, au avut loc o serie de
accidente, majoritatea cu prilejul lucrărilor de dragare a şenalului navigabil din
Cataracte, unde curenţii de apă extreme de puternici au făcut ca încercările de
salvare să fie de cele mai multe ori dificile şi adesea periculoase, numărul
victimelor tributare acestor lucrări ridicându-se, până la sfârşitul lucrărilor la
84. Responsabilitatea producerii acestor accidente, revenea pe de-o parte
nefericitelor victime iar pe de altă parte şi exploziilor intempestive şi alunecării
blocurilor de piatră, pentru atenuarea tristeţii provocate de întâmplările
nefericite, familiile celor decedaţi fiind despăgubite în baza asigurărilor contra
accidentelor de muncă încheiate de muncitori 18 • Lucrările s-au încheiat oficial
în aprilie 1899, când comisarii unguri au constatat că adâncimea albiei
proiectată este efectiv realizată, atât în sectorul Porţile de Fier (unde lucrările se
încheiaseră în 1896) cât şi în cel al Cataractelor, unde se lucrase până în 1899.
Prin urmare, s-a trecut la desfiinţarea corpului tehnicienilor însărcinaţi cu
lucrările şi au început demersurile pentru instaurarea/majorarea taxelor în zonă,
legitimate de faptul că s-a depăşit plafonul cheltuielilor prevăzute în bugetul
stabilit în 1890 cu această destinaţie 19 •
15

Vintilă Brătianu, Un pericol naţional. Studiu asupra taxelor de la Porţile de Fier, Tipografia

Voinţa Naţională, Bucureşti,

1899, p. 18-19.
D. Laitin, op. cit., p. 74-76.
17
Ibidem.
18
Arhivele Naţionale Mehedinti, fond Administraţia Porţilor de Fier şi Cataractelor Orşova, d.
7c/1895, f. 20-24, copii-extras, traduceri în limba franceză; vezi şi Tudor Raţoi, op.cit., p. 52.
19
C.I.Băicoianu, op.cit., p. 134.
16
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Din păcate, lucrările executate de Ungaria în acest sector al Dunării nu
s-au ridicat la nivelul aşteptărilor, rapoartele vaselor de navigaţie fluvială
româneşti şi străine care au străbătut canalul Porţile de Fier dezvăluind faptul că
adâncimea pentru zona apelor mici era de 2 m şi nu de 3m cât se prevăzuse
iniţial, iar intensitatea curentului determina parcurgerea acestuia doar prin
remorcare. Neputându-se asigura tot anul o adâncime constantă de 3 m între
Orşova şi Turnu Severin, după finalizarea lucrărilor, au fost executate
operaţiuni suplimentare de îngustare a albiei fluviului pentru pentru ridicarea
nivelului apei. Nici pentru sectorul Cataracte lucrările de rectificare a şenalului
navigabil nu au fost suficiente, din rapoartele vaselor care navigaseră prin zonă
reieşind faptul că, în unele locuri, operaţiunile executate au determinat creşterea
vitezei curentului şi scăderea nivelului apei, chiar şi sub cota avută de dinainte
de lucrări 20 . Evaluarea rezultatelor lucrărilor de regularizare a făcut obiectul
unor polemici în societatea inginerilor din Viena, nefinalizarea acestora fiind
recunoscută în Camera ungară de ministrul de comerţ ungar, Hegedus, care
21
condiţiona continuarea acestora de fondurile alocabile disponibile • Chiar dacă
lucrările de regularizarea erau incomplete şi departe de a conferi siguranţa şi
eficienţa comercială în regiune, Ungaria a vândut României materialele rămase
în urma lucrărilor executate şi a trecut la elaborarea unor regulamente de
navigaţie pentru amortizarea cheltuielilor făcute, încălcând flagrant prevederile
Tratatului de la Berlin din 1878 în care nu se stipula fixarea de noi taxe ci doar
. . 22
perceperea 1or provtzone .
România, în calitate de stat direct cointeresat în zonă, a avut o primă
reacţie la aceste intenţii, propunând despăgubirea integral de statele riverane a
Austro-Ungariei, pentru lucrările efectuate în zonă, suprimarea oricărei taxe cu
excepţia celor percepute pentru serviciile navigaţiei în trecere (tracţiune, pilotaj
la cerere etc.), înfiinţarea unui serviciu internaţional pentru supravegherea şi
întreţinerea lucrărilor care să aibă şi calitatea de poliţie fluvială în sector.
Propunerea autorităţilor române, formulată conform legislaţiei fluviale
internaţionale, nu a fost luată în seamă, în februarie şi august 1898 acestea fiind
notificate de partea ungară asupra deschiderii navigaţiei pe noul canal Porţile de
Fier şi înfiinţării la Orşova a unui birou vamal şi serviciu de pilotaj ungureşti,
urmând ca la sfărşitul anului 1898 autorităţile de la Budapesta să trimită
executivului român, spre studiere, proiectele de regulament ce urmau a fi puse
în aplicare pe acest sector al Dunării. Odată primite, acestea sunt trimise
Serviciului de Navigaţie pe Dunăre care va formula observaţiile de rigoare,
pornind de la premiza că implementarea acestora era lipsită de orice fundament
V. Brătianu, op.cit., p. 22.
Ibidem, p. 23.
22
D. Sturdza Chestiunea Portile de Fier, Tipografia Voinţa Naţională, Bucureşti, 1900, p. 12.
20
21
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legal, nefiind menţionat în niciun tratat internaţional dreptul Ungariei de a le
elabora23 • În ciuda opoziţiei manifestată de autorităţile române, Ministerul de
Comerţ al Ungariei anunţa prin nota din 5 martie 1899 intrarea în vigoare a
noilor regulamente de la 1 mai 1899. Protestele româneşti, dar şi cele ale
Germaniei, care-şi vedea serios ameninţate interesele economice în zona
dunăreană au determinat Ungaria să amâne aplicarea taxelor provizorii "datorită
diverselor consideraţii de ordin tehnic şi administrativ" 24 . Această amânare a
fost temporară, Decretul din 15 iulie 1899 promulgat de Ministerul de Comerţ
al Ungariei legiferând intrarea în vigoare a celor 5 regulamente de navigaţie,
poliţie şi taxe, percepute pe sectorul Porţile de Fier şi Cataracte, din propria
iniţiativă şi fără consultarea celorlalte state riverane. Acestea încălcau grav
suveranitatea statelor riverane prin mai multe prevederi discriminatorii ce vizau
înfiinţarea unei autorităţi ungare de navigaţie pe Dunărea de Jos cu sediul al
Orşova cu personal şi limbă maghiară, această instituţie fiind de fapt o încercare
de extindere a competenţei Ungariei şi pe sectorul Porţile de Fier - Turnu
Severin care aparţinea României (graniţa ungaro-română se găsea pe râul
Bahna, la 4,5 km de Orşova şi 17,5 km vest de Turnu Severin). S-au adăugat
atribuirea abuzivă a denumirii de Dunărea de Jos, aspru criticată de autorităţile
române, aceasta acoperind în fapt doar sectorul fluvial Turnu Severin - Galaţi,
unde Ungaria nu avea şi nu primise vreun drept de control al navigaţiei,
folosirea limbii maghiare, care impunea fie folosirea de translatori, fie
introducerea limbii maghiare în şcolile ţărilor cu interese comerciale pe fluviu,
neresepectându-se principiul conform căruia pe un fluviu internaţional se
instituia o administraţie internaţională, cu acordul tuturor ţărilor riverane şi cu
itilizarea unei limbi de circulaţie internaţională25 .
Cea mai gravă încălcare a dreptului fluvial internaţional, dar şi a
intereselor economice şi comerciale era reprezentată de prevederile
regulametelor unu şi doi, care stabileau cuantumul, natura şi modul de
percepere al taxelor de navigaţie prin sector, taxe având menirea de a acoperi
cheltuielile efectuate, nu de a suprima circulaţia pe Dunăre. În baza acestora,
tonajul şi încărcătura vaselor erau foarte minuţios verificate, realizându-se
implicit o întrerupere de câteva ore a navigaţiei, ceea ce reducea eficienţa
traficului în zonă şi implicit pe fluviu. Dar ceea ce a scandalizat cel mai mult
opinia publică internaţională au fost modul şi natura stabilirii taxelor, realizate
în detrimentul principiilor reglementate de tratatele internaţionale. Astfel, în
timp ce Comisia Europeană a Dunării stabilise o singură taxă pe tonajul vasului,
pentru amortizarea cheltuielilor întreprinse, autorităţile maghiare instituiseră
23

Ibidem, p. 65.
Idem, Chestia Porţilor de Fier şi Cataractelor, Tipografia Voinţa Naţională, Bucureşti, 1899,
~· 69.
5
Ibidem, p. 31.
24
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două taxe, de navigaţie prin sectorul regularizat şi de remorcare a vasului. La
rândul ei, taxa de navigaţie nu era percepută pe tonajul vasului, cum prevedeau
tratatele internaţionale, ci pe natura mărfii fiind împărţită în 3 categorii, după
natura acestora: categoria 1 cuprinzând cereale, petrol unde taxele aplicate erau
destul de mari prin prisma faptului că reprezentau principalele produse de
export româneşti; categoriile II şi III alcătuite din cărbuni, ciment, îngrăşeminte,
adică produse de export ungureşti unde taxele percepute erau mai mici
beneficiind şi de oreducere de 6 helleri la fiecare 100 kg transportate. Aceste
diferenţieri nu numai că îngreunau transportul prelungind formalităţile, dar
favorizau şi unele produse în detrimentul altora, introducând un adevărat tarif
vamal. Taxele erau aplicate şi mărfurilor în tranzit destinate Europei Centrale,
. partea Germamet
. ·26 .
ceea ce a generat amp1e proteste dm
Acest mod de taxare stabilit de Ungaria la Porţile de Fier instituia o
barieră vamală, care în loc să favorizeze navigaţia pe Dunăre, îi aducea serioase
impedimente făcând-o costisitoare şi nerentabilă din perspectiva profitului
comercial. Prin maniera de tarifare a produselor de export, Ungaria practica o
politică de export protecţionistă, pe un fluviu internaţional, regimul instalat la
Porţile de Fier corespunzător, intereselor Budapestei, făcând iluzorie libertatea
de navigaţie şi aducând prejudicii însemnate dezvoltării comerţului pe fluviu.
Publicarea şi apoi aplicarea regulamentelor ungare, în 1899, a creat mari
piedici navigaţiei pe Dunăre, prin întârzieri cauzate de formalităţi prea stufoase,
de taxele aplicate pe termen nelimitat, abuzive şi discriminatorii folosite ca o
armă comercială de protejare a propriilor interese, aplicată rapid fără o
consultare prealabilă a celorlalte state riverane de teama unei potenţiale
concurenţe ce ar fi putut fi exercitată de Societatea Română de Navigaţie sau
Compania Bavareză de transport fluvial. Regulamentele încălcau flagrant
principiile statuate la Berlin, Ungaria depăşind cu mult mandatul primit. În timp
ce taxele aduceau atingere liberei navigaţii, regulamentele de navigaţie şi poliţie
fluviale erau în contradicţie cu cele două principii fundamentale ale legislaţiei
fluviale în vigoare în baza cărora poliţia fluvială aparţinea fiecărui stat în apele
sale proprii şi imposibilitatea neriveranilor de a avea drepturi egale cu riveranii
decât dacă le exercitau ca mandatari ai Europei.

26

V. Brătianu, op.cit., p. 27.
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Portretul Smarandei Manu de Mihail Topler,
aflat la Muzeul de Artă din Bacău
Sorin IFTIMI
SMARANDA MANU'S PORTRAIT, BY MIHAIL TOPLER,
AT THE ART MUSEUM IN BACĂU
Abstract
Mihail Topler (c.1780- c.1820), was bom in Toplitz, in Bohemia, and studied
at the Academy of Fine Arts in Vienna. He is one of the first portraitists of the
Romanian countries; Topler painted in Bucharest between 1802 and 1818. The first
models were even characters from Prince Constantin Ypsilanti family. Mihail Topler is
known through the series of female portraits. Smaranda portrait Manu, from Bacău Art
Museum, is one of the most successful. In this article, 1 have shown that women have a
doublet male portrait portrait husband, Mihail Manu, at National Museum of Art of
Romania in Bucharest. 1 argued for two works dating in 1809 (and not 1803). Period
Russian govemment in Wallachia (1806-1812) encouraged the penetration of Westem
fashion, taken mainly by women. Empire style dresses and hairstyles marked this era,
along with oriental influences. These fashion could help to establish a chronology of
creation painter Mihail Topler for the period of his stay in Wallachia. The study
includes a biographical medallion Smaranda Manu, which gives the size of the
historical, documentary, the character portrayed.
Keywords: Michael Topler, nineteenth-century portraits, fashion clothing,
style Empire, Wallachia.

Începuturile picturii de şevalet în Ţările Române - aşa numita epocă a
"pictorilor primitivi" - au reţinut prea puţin atenţia istoricilor de artă. Doar
câţiva dintre aceşti precursori au beneficiat de studii speciale, cei mai mulţi
rămânând, până astăzi, simple nume evocate în studiile cu caracter de
generalitate dedicate picturii din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Printre
cei dintâi portretişti străini care şi-au desfăşurat activitatea la Bucureşti se află
şi Mihail Topler, de la care s-au păstrat un număr semnificativ de portrete,
aflate în mai multe muzee şi colecţii particulare din ţară. S-au acumulat
suficiente elemente care ar putea să ofere substanţa unui studiu dedicat acestui
autor. O asemenea întreprindere poate fi un obiectiv rezervat pentru viitor,
având în vedere faptul că este necesară o temeinică documentare de arhivă, care
să însoţească analiza operelor acestui pictor.
În articolul de faţă ne propunem să readucem în atenţia celor interesaţi
doar unul dintre portretele realizate de Topler, cel al vomicesei Smaranda
https://biblioteca-digitala.ro
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Manu. Acesta, aflat de multă vreme la Muzeul de Artă din Bacău, a fost
oarecum uitat de autorii care s-au ocupat se studiul creaţiilor artistice din epoca
invocată. Metoda de abordare nu va fi doar cea a analizei artistice, portretul
amintit fiind un generos document vizual, care permite o abordare
multidisciplinară. Tabloul oferă informaţii interesante privitoare la evoluţia
vestimentaţiei feminine, aflate într-o etapă de rapidă occidentalizare a societăţii
româneşti.

Pictorul Mihail Tăpler (c.1780 - c.1820) are un meritoriu rezervat în
sintezele de istorie a artei plastice româneşti 1• Biografia artistului este însă
foarte puţin cunoscută. Aproape tot ce se ştie astăzi despre acest pictor este ce a
scris Remus Niculescu, în 1954: într-un registru al supuşilor austrieci prezenţi
în Muntenia la 1804, a fost consemnat faptul că pictorul Mihail Tăpler era
născut la Tăplitz, în Boemia şi că era de confesiune catolică; starea sa civilă, la
acea dată, era aceea de bărbat căsătorie. Autorul amintit delimita şi perioada în
care Tăpler a lucrat în Ţările Române: venirea sa la Bucureşti este atestată de
un portret al domnitorului Alexandru Moruze datat în anul 1800, iar ultima
semnalare a prezenţei sale în capitala Munteniei este legată de data probabilă a
portretului domnitorului Ion Caragea4 , gravat de Blasius Hăfel, ca frontispiciu
la Codicele de legi ale acestuia, tipărit în 1818.
La Bucureşti, Tăpler a realizat portretul domnitorului Constantin
Ipsilanti ( 1802-1806), păstrat doar într-o copie executată de Anton Chladek, la
1847. În 1807, Tăpler a pictat şi portretul generalului rus Miloradovici, aflat în
capitala Valahiei, reprodus apoi în gravură de Karl Herman Pfeiffer, cu
inscripţia "Miloradovitsch, Le sauveur de Bucarest" 5• Adrian-Silvan Ionescu a
reamintit un indiciu care susţine ideea prezenţei lui Tăpler la Bucureşti chiar şi
după 1821: "din 1819 datează desenul cu chipul Ecaterinei Ghica, profilat pe un
peisaj, realizat de miniaturistul Henri de Mondonville. Se pare că acest portret a

George Oprescu, Ion Frunzetti, Mircea Popescu, Scurtă istorie a artelor plastice. Secolul XIX,
Editura Academiei, Bucureşti, 1958, p. 22-23; Vasile Drăguţ, Vasile Florea, Dan Grigorescu,
Marin Mihalache, Pictura românească in imagini, Editura Meridiane, Bucureşti, 1970, p. 111112; George Oprescu, Pictura românească în secolul XIX, ediţia a III-a, Editura Meridiane,
Bucureşti, 1984.
2
Remus Niculescu, Contribuţii la istoria începuturilor picturii româneşti, în "Studii şi
Cercetări de Istoria Artei", Anul I, Nr. 1-2, 1954, p. 88-90. Informaţiile biografice şi cele
stilistice au fost preluate apoi în diverse lucrări, fără noutăţi notabile: Catalogul Galeriei
Naţionale. Pictura secolul XIX, Muzeul Naţional de Artă al României, Bucureşti, 1975, nr. 171174; Epoca Biedermeier în Ţările Române (1815-1859), coord. Maria Vida, Carmen Olaru,
Muzeul Naţional de istorie a României, Bucureşti, 2014, p. 233.
3
V.A. Urechia, Istoria Românilor, V, Bucureşti, Tipografia Gob!, 1893, p. 458.
4
Biblioteca Academiei Române, Bucureşti, Cabinetul de Stampe, inv. 3559.
5
Remus Niculescu, op. cit., p. 88-90.
1
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fost folosit ca model de Mihail Topler pentru un tablou în ulei, terminat în
1821, când Ecaterina decedase deja" .
Având în vedere faptul că Topler a pictat mai multe portrete ale unor
personaje din anturajul domnitorului Constantin Ipsilanti, s-a avansat ipoteza că
artistul ar fi avut statutul unui "pictor de curte" al acestuia, ceea ce nu a fost
argumentat suficient până acum. Dacă ar fi să imaginăm un traseu al lui Topler
prin Ţările Române, pe baza puţinelor informaţii şi lucrări cunoscute, ar trebui
să admitem că acesta a venit mai întâi la Bucureşti, unde 1-a pictat pe Alexandru
Moruzi (1800). Apoi, odată cu schimbarea tronurilor, 1-a însoţit pe domnitor la
7
Iaşi, unde a zugrăvit portretul mitropolitului Iacov Stamati • Acest portret este
cunoscut astăzi dintr-o gravură de Philipp Kniescheck, ce "reproduce tabloul lui
Mihail Topler, pictat după natură (vivum pinxit Tăpler), publicată ca
frontispiciu la cartea lui Andreas Wolf, apărută la Sibiu, în 1805 8 . Inscripţia din
jurul medalionului este următoarea: "Iacob (Stamati), arhiepiscop şi mitropolit
al Moldovei, născut în Transilvania, 1748, mort pe 21 martie 1803, la Iaşi".
Deci, anul 1803 nu este legat de momentul realizării portretului mitropolitului,
cum se crede de obicei, ci de decesul înaltului ierarh; este o dată ante quem.
Pe această linie şi în acest timp (1802-1803) ar putea fi înscris portretul
anonim al domniţei Zoe Moruzi, care a fost pictat în aceeaşi manieră; lucrarea,
aflată într-o colecţie particulară, nu a fost atribuită, în mod explicit pictorului,
9
până acum . Acesta putea să fie pictat de Topler atât la Bucureşti cât şi la Iaşi,
unde a realizat portretul înaltului ierarh amintit.
Principalele aprecieri stilistice care au însoţit opera lui Topler, sunt
datorate tot istoricului de artă Remus Niculescu: "Însuşirile artistice cu totul
remarcabile, precum şi o pregătire artistică corespunzătoare, câştigată probabil
la Academia de Arte Frumoase din Viena". Remarcabile "sunt mai ales
portretele de femei, în rochiile Empire ale epocii, la care bijuteriile şi şalurile
adaugă o notă orientală, înfăţişate uneori pe un fond de peisaj schiţat sumar sau
estompat în umbră. Cu subtilele efecte de lumină, ele au ceva din graţia
portretului englez din secolul al XVIII-lea, apropiere foarte explicabilă de altfel,

Adrian-Silvan Ionescu, Mişcarea artistică oficială în România secolului al XIX-lea, Editura
Noi Media Print, Bucureşti, 2008, p. 26. Pentru aceasta vezi şi Remus Niculescu, Miniaturistul
Mondonvi/le, în "Studii şi Cercetări de Istoria Artei", nr. 3-4, iulie-decembrie, 1954, p. 262265; George Oprescu, Ion Frunzetti, Mircea Popescu, op. cit., p. 22-23.
7
Remus Niculescu, Eustatie Altini, în "Studii şi Cercetări de Istoria Artei", seria Artă Plastică,
XII, 1, 1965, p. 14, fig. 7; text p. 16. Portretul mitropolitului Iacob Stamati publicat şi de N.A.
Bogdan, fără a fi menţionat autorul (Oraşul Iaşi, monografie istorică şi socială ilustrată, Iaşi,
1913, p. 472, fig. 503; ediţie anastatică, Iaşi, Editura Tehnopress, 2004, p. 472).
8
Remus Niculescu, op. cit., p. 16 nota 55. Andreas Wolf, Contribuţii la o descriere statisticaistorică a Principatului Moldovei, Sibiu, 1805.
9
Adrian-Silvan Ionescu, Modă şi societate urbană în România epocii moderne, Editura Paideia,
Bucureşti, 1999, p. 134.
6
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pictura engleză exercitând o puternică influenţă asupra stilului academic
vienez" 10 •
Mihail Topler este cunoscut mai ales prin seria de portrete feminine,
realizate în primii ani ai secolului XIX. Acestea nu sunt semnate de artist, dar
exprimă un stil bine definit. La Muzeul Naţional de Artă din Bucureşti se
păstrează cele mai multe: doamna Safta Văcărescu, soţia lui Constantin Ipsilanti
vodă, hătmăneasa Maria Cantacuzino (născută Pârşcoveanu), logofeteasa Maria
Dudescu (născută Cantacuzino), portretul unei femei necunoscute 11 • AdrianSilvan Ionescu a publicat portretul Zoiţei Brâncoveanu aflat la Muzeul
Municipiului Bucureşti, precum şi portretul Ecaterinei Comescu, păstrat într-o
colecţie particulară 12 . La acestea se adaugă portretul bănesei Maria Ghica, soţia
banului Teodor Văcărescu Furtună 13 • Adrian-Silvan Ionescu aprecia că Topler
"era un maestru al tratării impecabile a texturilor: mătăsuri grele, blănuri
scumpe, catifele bogate, postavuri aspre, voaluri şi horbote delicate, camaţia
sidefie a personajelor, ochii strălucitori şi vii sub sprâncenele delicat arcuite ale
14
frumuseţilor din Fanar sau a celor autohtone" •
O mare parte dintre portretele feminine ale lui Topler reprezintă membri
sau rude ale familiei Manu, din diverse ramuri. Acestea au fost păstrate în
colecţia familiei şi sunt cunoscute din vechea monografie publicată la 1907, de
Constantin George Manu 15 • Multe dintre ele au ajuns, pe la 1944, în colecţia
Muzeului Fundaţiei Regale "Al. Saint-Georges", iar mai târziu au intrat în
patrimoniul Muzeului Naţional de Artă al României 16 •

*

Portretul Smarandei Manu (1809). În cele ce urmează vom analiza în
mod special portretul Smarandei Manu, operă remarcabilă, care a urmat un
destin aparte. Acesta a fost transferat de la Muzeul Naţional de Artă a
României, la Muzeul de Artă din Bacău, prin dispoziţia nr. 673, la 23 iunie
1966 (CSCA Bucureşti). În acest demers ne-am bucurat de sprijinul colegial al
doamnei muzeograf Carmen Istrate Murariu, căreia îi mulţumim şi pe această
cale. Portretul Vornicesei Smaranda Manu este o lucrare în ulei pe pânză,
nesemnat, nedatat, dar acceptat ca fiind pictat de Mihail Topler (1803).

Remus Niculescu, Contribuţii la istoria Începuturilor picturii româneşti, p. 90. Consideratiile
autorului au fost preluate ulterior în Catalogul Galeriei Naţionale. Pictura secolul XIX, 1975,
nr. 171-174; Epoca Biedermeier În Ţările Române (1815-1859), 2014, p. 233.
11
Catalogul Galeriei Naţionale. Pictura secolul XIX, 1975, nr. 171-174.
12
Adrian Silvan Ionescu, Modă şi societate urbană, Editura Paideia, Bucureşti, 1999, p. 134
(foto).
13
Al. Alexianu, Mode şi veşminte din trecut, vol. II, Editura Meridiane, Bucureşti, 1987, p. 220.
14
Adrian-Silvan Ionescu, Mişcarea artistică, p. 24.
15
Constantin George Manu, Documente din secolele al XVI-lea -XIX-lea privitoare lafamilia
Mana, Tipografia Curţii Regale Gobl&Fiii, Bucureşti, 1907.
16
Portretele din colecţia familiei Manu au fost expertizate de criticul de artă Pavel Şuşară.
10
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Fig. 1. Vomiceasa Smaranda Manu

şi

fiul ei, Grigore (c. 1809)
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Fig. 2. Vornicul Mihail Manu

şi

fiica sa, Ecaterina
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Portretul are dimensiuni remarcabile: 1025x745 mm 17 (fără ramă). Pe
spatele pânzei se află următoarea însemnare modernă: "Smaranda M. Mano,
născută G. Văcăresco, cu fiu său Grigore, decedată la 1858". Lucrarea a fost
18
inclusă în sinteza Pictura românească în imagini, din 1970 .
În fişa portretului sunt consemnate următoarele: "viziune academistă
(Şcoala vieneză); figurile personajelor şi mâinile, sunt modelate în tonuri de
ocru brun, roşu. Veşmintele bogat ornamentate sunt colorate în tonuri delicate,
de alb, gri, albastru, verde, galben, roşu, ocru, din modul în care sunt redate
bijuteriile şi dantelele se remarcă înclinaţia de miniaturist a autorului".
Lucrarea este un portret a mi-jambe, orientat trei-sferturi spre dreapta 19 ;
dimensiunile tabloului sunt cele mai mari din seria portretelor feminine ale lui
Topler. Pictorul a introdus în arta plastică din Principate portretul în peisaj, gen
studiat de el la Academia din Viena, unde era considerat a fi o influenţă directă
a portretului englez. Ieşirea din cadrul atelierului, spaţiu cu lumină controlată,
în natură, are implicaţii asupra realizării eclerajului. În cazul lucrării de faţă
Topler gestionează foarte bine aceste aspecte, găsind soluţii rafinate, elegante.
Pictorul optează pentru un peisaj estompat, detaliile acestuia rămânând în planul
secund, fără a concura figura personajului, detaliile vestimentare sau podoabele
acestuia. Pentru realizarea acestui efect, artistul a recurs la efectul de clarobscur, aplicat peste peisajul convengonal. Acest efect este cel mai bine realizat
aici, dintre toate portretele lui Topler 0 .
Coafura vornicesei se distinge cu dificultate în clar-obscurul fundalului,
dar pare a fi una cu volum şi părul lung. Părul este încreţit (natural sau nu), cu
cârlionţi lăsaţi pe frunte, după moda Imperiului francez 21 . Adrian-Silvan
Ionescu arăta că deşi soţiile domnitorilor şi boieroaicele din protipendadă
adoptaseră rochiile Empire, acestea nu au îndrăgit, în aceeaşi măsură, coafurile
din Franţa primului Imperiu. Părul scurt şi cârlionţat strâns cu cordea pe frunte,
a la M-me de Recamier, nu era22 pe gustul lor, căci ele îl preferau lung, revărsat
în valuri pe umeri şi pe spate" •
În aceste condiţii, ale clar-obscurului, atenţia privitorului este atrasă de
figura personajului, devenind foarte important modul în care este modelat
relieful acesteia. Ochii foarte vii, de culoare închisă, sunt foarte bine realizaţi.
Muzeul de Artă Bacău, FAE nr. 108 (nr. vechi 2431 ).
Vasile Drăguţ, Vasile Florea, Dan Grigorescu, Marin Mihalache, Pictura românească în
imagini, Bucureşti, Editura Meridiane, 1970, p. 136.
19
Al. Alexianu a publicat o schiţă de reconstituire a imaginii întregi, realizată după acest
portret al Smarandei Manu (Mode şi veşminte din trecut, voi. Il, Editura Meridiane, Bucureşti,
1987, p. 222, fig. 139.)
20
În Moldova, un alt pictor cu studii la Academia Viena, Eustaţie Altini, introducea folosirea
clar-obscurului la portretele realizate de el în primii ani ai secolului XIX.
21
Adina Nanu, Artă, stil, costum, p. 15; Al. Alexianu, op. cit. p. 230.
22
Adrian-Silvan Ionescu, Stiluri în podoaba capi/ară din România modernă, 1790-1920, în
"Muzeul Naţional", Bucureşti, XVIII, 2006, p. 47.
17

18
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"marmoreană"

a obrazului,

protejată

de razele soarelui, este o

caracteristică a epocii 23 . Tenul sidefiu, doar cu o tentă de roz aplicat cu discreţie

pe pomeţi, transmite impresia de prospeţime şi naturaleţe. Smaranda a renunţat
la sulimanurile orientale, aşternute cu generozitate pe ten, la sprâncenele
încondeiate cu ristic şi îngemănate la mijloc după moda constantinopolitană.
Sprâncenele sunt mai naturale, fără acea îmbinare de la mijloc, considerată în
epocă un semn de frumuseţe (detaliu prezent în alte portrete ale lui Topler).
Buzele trandafirii schiţează un zâmbet reţinut, ce micşorează dimensiunile
gurii, după gustul epocii.
Rochia albă, probabil din satin, are decolteul marcat de un guler de voal
subţire ("horbotă de gaz", după Alexianu), element ce este caracteristic pentru
ciupagul întâlnit în moda constantinopolitană a epocii. Talia rochiei este înălţată
până sub sâni, lăsând mijlocul liber, fără a fi strâns în corset. Aceasta aminteşte
de stilul "Empire" de la sfârşitul secolului XVIII, care se inspira din modelele
Antichităţii clasice 24 . Dincolo de modă, modelul era foarte potrivit şi pentru
numeroasele sarcini ale vornicesei, la care vom face referire în partea destinată
biografiei acesteia.
Privitor la vestimentaţia din portretele de femei ale lui Topler, Remus
Niculescu făcea referire, pentru prima dată, la rochiile Empire ale epocii 25 . Al.
Alexianu asemăna la rândul său, aceste rochii "cu guler rotund de dantelă
descoperind cu generozitate pieptul" cu rochiile franţuzeşti model Marie
Louise"26 • Adrian-Silvan Ionescu raportează acest tip de veşmânt mai curând la
"moda constantinopolitană a momentului, uşor contaminată de stilul anticizant
Empire: bluza albă, cu decolteu oval şi voal de dantelă, rochie cu talia foarte
sus ... .'.27. La această ţinută a vornicesei, accesorii le orientale, precum şalul de
Caşmir şi chiar un tip de "turban", se purtau şi la Viena sau Paris; ele nu erau
un compromis vestimentar realizat aici, la Porţile Orientului. Mai mult, moda
accesoriilor orientale în vestimentaţia occidentală avea să dureze: acest model
de şal indian era lăsat moştenire fiicelor, apărând şi în portretele feminine ale
generaţiei următoare, prin anii 1830-1840.
Bijuteriile purtate de vorniceasa Smaranda, alcătuite preponderent din
diamante şi briliante, aveau în epocă preţuri exorbitante, echivalând cu valoarea
a câteva moşii, fiecare 28 . Bijuteriile din păr, cel puţin, sunt de modă orientală;
23

Adina Nanu, op. cit., p. 154.
Ibidem. Al. Alexianu apropie acest tip de rochie cu moda franţuzească "Marie Louise" (Al.
Alexianu, op. cit., Il, p. 220).
25
Remus Niculescu, ContribuJii la istoria Începuturilor picturii româneşti, p. 90. Consideraţiile
autorului au fost preluate ulterior în Catalogul Galeriei Nafionale. Pictura secolul XIX, 1975,
nr. 171-174; Epoca Biedermeier În Ţările Române (1815-1859), 2014, p. 233.
26
Al. Alexianu, op. cit., p. 220.
27
Adrian-Silvan Ionescu, Mişcarea artistică, p. 23.
28
Aceste bijuterii foarte scumpe, privite adesea ca o risipă, reprezentau şi o formă de
tezaurizare a averii familiei, uşor de transmis şi de transportat, în vremuri neprielnice. Setul de
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semiluna însoţită de soare este caracteristică în acest sens. Remarcabili sunt şi
cerceii lungi cu diamante; probabil că aceştia erau aşa numiţii cercei "cu
tremurărele", ce ruinau averile soţilor şi care, prin mişcările lor uşoare ofereau
efecte atât de speciale. Bogatul colier cu briliante trebuie să fi fost, de
asemenea, o piesă remarcabilă.
Adrian-Silvan Ionescu arăta că "în tratarea bijuteriilor, Topler era
neîntrecut la acea epocă: irizarea mărgăritarelor, sclipirile diamantelor şi a
metalelor preţioase în care erau încastrate, roşul sticlos al rubinelor şi luciul mat
a peruzelelor sunt tot atâtea semne de identificare ale picturii sale" 29 .
Am lăsat la urmă fabuloasele paftale decorate cu acvile bicefale. În
epocă, acest gen de cingătoare mai nu strângea talia doamnelor, ci era prinsă
lejer, coborâtă spre şolduri, păstrând doar rolul de podoabă, după cum se poate
vedea şi din această lucrare. Probabil că aceste paftale cu acvile bicefale să fi
fost moştenite de Smaranda de la mama Saftei Kretzulescu, care descindea din
Brâncoveni. La o privire atentă se poate remarca faptul că acvilele nu sunt de
factură bizantină, ci sunt surmontate de o coroană închisă, cu fanioane, precum
coroana imperială austriacă.
În acest portret, vorniceasa Manu este însoţită de un copil. Pentru
privitorul de astăzi, toate aparenţele conduc spre identificarea acestuia cu o
fetiţă. Însemnarea de pe spatele tabloului ne avertizează însă că este vorba
despre un băiat, şi anume despre Grigore Manu. Într-adevăr, în epocă nu existau
hăinuţe diferenţiate pe sexe, pentru această vârstă foarte fragedă, în anii
prunciei băieţii purtând rochiţe cu guleraşe brodate, ca şi fetiţele. Portretul
copilului are o cromatică rafinată, fără culori prea vii. Părul este tuns scurt, ala
Titus, cu şuviţele pieptănate în faţă. Rochia azurie, asemănătoare cu a mamei,
are mâneci scurte, tipice pentru stilul Empire; aceluiaşi stil îi corespund şi
balerinii roz, pe care îi poartă copilue 0 . Preţiosul inel purtat de copil pe degetul
mic al mâinii drepte este un alt indiciu fals că ar fi vorba despre o fetiţă.
Feţele celor două personaje din portret sunt lipsite de expresie şi nu
comunică între ele, ambele privind înainte. Doar la nivelul mâinilor regăsim
această comunicare, firească: mama îşi cuprinde fiul, protector, cu mâna
dreaptă, iar în mâna stângă ţine un trandafir cu petale roz, oferit băieţelului,
care întinde mâna spre bobocul acestuia. Mâinile sunt foarte bine lucrate,
redând fineţea degetelor şi transparenţa epidermei; adecvarea la vârstele diferite
ale personajelor este foarte bine realizată prin modul diferit de tratare a tenului.

Portretul vornicului Mihail Manu. Un aspect foarte important care
trebuie spus, cu privire la portretul Smarandei Manu, este că această imagine nu
bijuterii etalat în portrete de soţia unui mare dregător putea
20.000-30.000 de lei.
29
Adrian-Silvan Ionescu, Mişcarea artistică, p. 24.
30
Adina Nanu, op. cit., p. 154.
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a fost concepută de sine stătătoare, ci are o completare: este un "portretpereche". Portretul Smarandei era dublat de cel al soţului ei, Mihail Manu,
realizat tot de Mihail Topler. Pentru cei care se interesau de acest subiect,
imaginea pereche era cunoscută (mai puţin cromatica) încă din 1907, din
volumul de documente dedicat familiei Manu 31 . Analiza niciunuia dintre cele
două portrete nu poate să fie completă fără a lua în considerare şi lucrarea
cealaltă. În interesul istoriei artei, cele două portrete nu trebuiau să fie despărţite
niciodată, ci expuse împreună. Suntem în epoca în care ambele sexe se bucurau
deopotrivă de bijuterii, blănuri şi ţesături extrem scumpe.
Mihail Manu are un portret până la jumătate, orientat trei-sferturi spre
stânga. Marele dregător poartă un gugiuman de samur cu fundul din postav
roşu. Este îmbrăcat într-un anteriu de culoare roşie (corai/le) cu dungi aurii,
fiind încins cu un taclit din mătase de Caşmir, cu vârstre oblice albastru-roşu
alb. El are la brâu un pumnal oriental (handjer sau kindjal), foarte preţios, de
felul celui purtat doar de membrii familiilor domneşti. Peste anteriu se vede o
fermenea tivită cu blană de hermină, semănată cu codiţe negre. Pe deasupra,
Manoil Manu poartă o giubea albastră, cu guler şi căptuşeală scumpă, de samur,
asemeni gugiumanului. În mâna dreaptă el ţine un şirag de mătănii de mărgean,
semn al pietăţii, iar în mâna stângă ţine o carte întredeschisă, legată în piele.
Acest tabloul era la bază un portret de aparat, al cărui sens a fost deviat
de gestul familiar, ludic, al fetiţei: degete acesteia se joacă prin barba marelui
dregător. Acest detaliu trimite spre o mică "scenă de gen". Astfel, tabloul
devine un "portret de familie" destinat a fi expus în cadrul privat şi nu mediului
oficial. Fiica este cuprinsă cu afecţiune de braţul stâng al tatălui, într-un gest
similar cu cel din portretul Smarandei. Adaosul este artificial, întrucât poziţia
braţului nu a fost modificată pentru a cuprinde în mod firesc acest nou volum.
Înclinăm să credem că Mihail Manu nu a pozat "pe viu" lui Topler şi că pictorul
a avut la dispoziţie un tabloul oficial al marelui ban; el a trebuit să adapteze
vechea imagine la noua compoziţie.
Un contrast evident poate fi remarcat în planul vestimentaţiei, între
îmbrăcămintea orientală a bărbatului şi găteala evident occidentală a infantei.
Dacă în cazul vestimentaţiei Smarandei au fost exprimate păreri diferite, în
cazul fiicei Ecaterina rochia cu talie înaltă, mâneci scurte şi decolteu
rectangular, fără volane, aparţine în mod clar modei Empire, iar coafura, cu acei
cârlionţi de pe frunte, aminteşte de cea a doamnei de Recamier. Aceste
elemente din vestimentaţia fiicei pledează pentru existenţa influenţei
occidentale şi în găteala mamei, chiar dacă detaliile nu sunt atât de evidente.
31

Constantin George Manu, Documente din secolele al XVI-lea -XIX-lea privitoare la familia
Mana, Bucureşti, 1907, fig. 29. Textul explicativ al planşei este următorul: "Mihail Mano fiul
postelnicului Iordache Mano şi a Ruxandrei Sutzu, mare vomic şi caimacam al Ţării Româneşti,
cu fiica sa Ecaterina, măritată în 1814 cu Iordache Văcărescu (portret în ulei din 1803, în casa
doamnei Elena Comescu").
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Portretul vomicului Mihai Manu a beneficiat de o analiză din
perspectivă estetică, din partea lui Cristian Marinescu 32 . Acesta a formulat
consideraţii interesante privitoare la compoziţie, realizarea eclerajului, tuşele
pensulaţiei. Autorul amintit semnala că "tuşele încep să se distingă din
clarobscur, perspectivă nemaiîntâlnită până atunci", adăugând apoi că "în
absenţa unui cadru luminos, efectul de tridimensionalitate dat de tonurile
camaţiei, începe să joace un rol mult mai important". Aceste observaţii sunt
aplicabile şi portretului doamnei Smaranda. Este discutabilă legătura făcută
între "portretul în peisaj" al lui Topler şi sensibilitatea romantică, aşa cum este
aceasta cunoscută abia la jumătatea secolului XIX. S-a vorbit însă de un
sentiment special al naturii pentru citadinii secolului XVIII, precum şi de
"moda grădinilor" manifestată la vremea respectivă 33 . Aceasta este o
perspectivă care ne poate apropia mai mult de spiritul epocii la care se face
referire.
Cu privire la cele două portrete-pereche mai putem observa că ele au
compoziţii simetrice, ce se completează reciproc. Portretul Smarandei trebuie
aşezat în stânga, iar cel al lui Mihail Manu în dreapta. În acest aranjament,
părinţii sunt la mijloc, întorşi puţin unul spre celălalt (chiar dacă persoanele nu
se privesc), iar cei doi copii sunt dispuşi marginal, chiar dacă sunt cuprinşi, cu
afecţiune,.de braţele părinteşti.

Vorniceasa Manu- medalion biografic. Smaranda Manu (1778- 12
ianuarie 1859) era fiica marelui logofăt Constantin Văcărescu şi a Saftei
Kretzulescu. Prin înaintaşi, ea era strănepoată a lui Constantin vodă
Brâncoveanu. Surorile mai mari ale Smarandei au încheiat mariaje însemnate:
Safta Văcărescu a devenit doamna lui Constantin vodă Ipsilanti; Ecaterina, a
fost măritată cu Dimitrie Bibescu, fiind mama domnitorilor Gheorghe Bibescu
şi Barbu Ştirbei vodă.
Potrivit Memoriilor vomicului Mihail Suţu, acesta s-a logodit cu
Smaranda, fiica răposatului Constantin Văcărescu, la 26 martie 1796, căsătoria
având loc la 25 mai 1796. Smaranda a născut la 26 iunie 1797 pe cel dintâi fiu
Alexandru, care avea să moară la o vârstă foarte fragedă (19 octombrie 1800).
În iulie 1799, Smaranda şi-a urmat soţul în Moldova, unde urcase pe
tron Constantin Ipsilanti. La 2 noiembrie 1799, ea a născut, la Iaşi, pe al doilea
fiu, Constantin, botezat de sora sa, Doamna Safta. Băiatul a fost botezat după
numele domnitorului Constantin Ipsilanti. La 1800, Mihail Manu era mare
postelnic al Moldovei, păstrând şi isprăvnicia ţinutului Iaşi. La 24 noiembrie
1800, Smaranda a mai născut o fată, la Iaşi, anume Ecaterina, botezată (ca naş)
32

Cristian Marinescu, Mihail Topler: Marele vornic Mihail Manu, postat în data de 13 ianuarie
2015, pe adresa: https://vanitologia. wordpress.corn/20 15/01 /13/mihail-topler-marele-vomicmihail-manu/.
33
Ştefan Lernny, Sensibilitate şi istorie în secolul XVIII românesc, Editura Meridiane,
Bucureşti, 1988.
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de Iacov Stamati, mitropolitul Moldovei. Sfârşindu-se domnia moldoveană a lui
Constantin Ipsilanti, la 22 iunie 1801, familia Manu a revenit la Bucureşti (5
august). În scurtă vreme, la 3 ianuarie 1802, Smărăndiţa a dat naştere unui băiat,
botezat Alexandru, asemeni celui dintâi născut, decedat pe timpul şederii la Iaşi.
Biografia Smarandei mai înregistrează refugiul ardelean, la Braşov (mai
1802 - iulie 1802) pricinuit de răspândirea zvonurilor privitoare la iminenta
invazie a trupelor de tâlhari ai lui Pasvantoglu. Aceasta este "vremea lui
Pazvante", rămasă în legendă.
La 19 august 1802 a urcat pe tronul de la Bucureşti Constantin vodă
lpsilanti, care numeşte pe cumnatul său, Mihail Manu, în dregătoria de mare
vomic. În 1805, când Mihail Manu a fost numit caimacam al Craiovei,
Smaranda, împreună cu toţi copiii, s-au mutat în oraşul Băniei. La 26 ianuarie
1806 Smaranda a născut pe Grigore, botezat de fratele său Constantin, care era
în vârstă de vreo şapte ani. Deci, ca în portretul Smarandei să fie înfăţişat
copilul Grigore, acesta ar fi trebuit să fie pictat prin 1807-1809.
În mai 1807, răspândindu-se zvonul năvălirii turcilor la Bucureşti,
Smaranda singură a trebuit să se pregătească de o nouă bejenire, la Ploieşti şi
apoi la Braşov, soţul aflându-se în slujbă la laşi. La 14 iulie 1807 Smaranda a
născut o fiică, botezată Ana, de către vomiceasa Ecaterina, sora Smarandei şi
soţia lui Barbu Ştirbei. Abia în 27 iulie familia a revenit la Bucureşti. La 20
noiembrie 181 O Smaranda a născut încă o fiică, botezată Ruxandra, de către
Zinica, soţia banului Barbu Văcărescu. Fiica avea să moară însă, la vârsta
prunciei, în 1812. La 19 aprilie 1817, deşi bunică, Smaranda a dat naştere unui
alt fiu, botezat Dimitrie. Familia Manu avea o casă în Bucureşti, destul de
modestă ca dimensiuni şi înfăţişare. Aceasta a ars însă, la 25 septembrie 1811,
de un foc pornit de la propria bucătărie; au fost mistuite de flăcări şi dughenele
lui Mihail Manu, aflate, probabil, în faţa locuinţei, la uliţă. Abia în aprilie 1813
familia se putea muta în casa "din nou zidită". Principala moşie a familiei era
cea de la Popeşti-Leordeni (jud. Ilfov), moşia de zestre a Smarandei (1796),
situată la o distanţă de 15 km sud-est de Bucureşti. În 1806 ea a obţinut scutiri
de la domnitorul Constantin Ipsilanti pentru a întemeia pe această moşie
"cămin şi case şi biserică şi altele". Se fixau două bâlciuri pe an, la moşia
Leordeni, de hramurile bisericii (Sf. Gheorghe şi Sf. Voievozi), precum şi târg
săptămânal, în fiecare duminica. Biserica a fost isprăvită la 1808, potrivit
pisaniei. A fost sfinţită însă în 1811, de Duminica Floriilor. Biserica are şi un
mare tablou votiv, înfăţişând pe vomicul Mihail Manu împreună cu soţia sa,
Smaranda, şi cei opt copii, majoritatea aflaţi la o vârstă matură 34 .
Dimitrie Papasoglu, în Istoria fundării oraşului Bucureşti, evoca figura
acestei femei: "Răposata cucoană, văduva logofătului mare Mihalache Manu şi
sora marelui logofăt Teodor Văcărescu, era una din apărătoarele nenorociţilor şi
persecutaţilor; dacă punea caii la careta ei, nu era de a merge la vreo petrecere,
34
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să vază pe măria sa Vodă, sau pe mitropolitul, spre a-i ruga să dea vreo
cuiva sau să ierte pe cineva de greşelile lui; ajuta cu deosebire pe
scăpătaţii cu familii grele şi adesea chiar din averea ei făcea pensii văduvelor
scăpătate şi fetelor orfane; fie-i ţărâna uşoară, căci astăzi nu mai este printre
noi"35 • Mormântul ei se află la Mănăstirea Cernica; piatra tombală poartă
blazonul familiei Manu.

ci avea
slujbă

Concluzii. Portretele familiei Manu nu sunt semnate şi nici datate de
pictor. Pentru o datare cât mai apropiată de realitate, portretele Smarandei
şi Mihail Manu trebuie să fie privite împreună, fiind pictate, în mod evident, în
pereche. Constantin Manu, publicându-le în volumul tipărit la 1907, propunea
anul 1803, ca dată a pictării. Această dată este însă contrazisă de însemnarea
(târzie) de pe spatele portretului Smarandei, care arată că pruncul din imagine
este Grigore. Se ştie însă că Grigore s-a născut la 26 ianuarie 1806; dacă mai
adăugăm vreo 3 ani pentru cât trebuie să fi avut copilului în momentul realizării
picturii, ajungem la anul 1809. Revenind la portretul lui Mihail Manu, fiica
înfăţişată în tablou, Ecaterina, născută la 24 noiembrie 1800, apare ca o fetiţă
de 8-9 ani. Deci, anul 1809, ca moment al realizării portretului, se potriveşte cu
celelalte elemente biografice 36 .
Această nouă datare poate explica şi lejeritatea abordării portretului
marelui vornic Mihail Manu. Poate fi înţeles modul în care un portret oficial,
"de aparat", ajunge să fie transformat într-o lucrare "de gen", atât prin prezenţa
fiicei, cât şi prin gestul ludic al acesteia. În 1809, în plină administraţie
rusească, boierul nu mai ocupa o dregătorie însemnată, precum cea de la 1803
(mare vornic), sau 1805 (caimacam al Craiovei), când pe tron se afla cumnatul
său, domnitorul Constantin Ipsilanti. Totuşi, fundul de postav al gugiumanului
lui Mihail Manu este de culoare roşie, ca la un dregător aflat în funcţie (hale) şi
nu verde, ca la un "fost" ( paia). Se ştie că Mihail Topler a pictat şi portretul
domnitorului şi a soţiei sale (1803?). Se poate observa, însă, că portretele
Smarandei şi Mihail Manu au dimensiuni vizibil mai mari decât portretele
Domnitorului şi Doamnei. Probabil că familia Manu nu şi-ar fi permis un
asemenea gest, care ar fi putut fi privit ca un afront, pe durata domniei lui
Ipsilanti (1802-1806). Deci, o astfel de abordare a portretului ar fi fost de
neconceput cu puţini ani în urmă.
În urma analizei întregii serii a portretelor feminine ale lui Topler, care
nu sunt datate de autor, s-ar putea realiza o cronologie relativă a acestora,
bazată pe evoluţia elementelor de modă. În timpul şederii pictorului la
Bucureşti, un reper cronologic însemnat este anul 1806, care reprezintă
reintroducerea administraţiei ruseşti, pe timpul războiului antiotoman. Autorii
din epocă vorbesc despre o trecere bruscă la moda occidentală, atât a femeilor
către

35

36

Dimitrie Papasoglu, în Istoria fundării oraşului Bucureşti, Bucureşti, 1891, passim.
Anul 1809 este propus şi de Cristian Marinescu.
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cât şi a bărbaţilor din Muntenia. Ar fi de aşteptat că portretele anterioare anului
1806 să cuprindă mai multe elemente orientale: moda sprâncenelor îngemănate,
încondeiate cu ristic, veşminte de croite pe model constantinopolitan, în timp ce
rochiile Empire şi coafurile occidentale să fie mai prezente în portretele
realizate între anii ocupaţiei ruseşti: 1806-1812. Odată cu revenirea domniilor
fanariote, prin Ioan Gh. Caragea (1812-1818), ar fi de aşteptat o revigorare a
modei conservatoare, de inspiraţie orientală. Putem conchide că portretul
vornicesei Smaranda Manu a fost realizat în 1809, timpul administraţiei ruseşti;
acesta datează dintr-o perioadă de avânt a modei occidentale în Principate.
Se ştie că anumite portrete din proprietatea familiei au intrat în colecţiile
Muzeului Naţional de Artă în 1948, provenind din colecţia lui Constantin
George Manu, ce locuia în casa familiei, de pe Calea Victoriei 192. După 1990,
descendenţii familiei Manu au revendicat bunurile ajunse în colecţiile publice.
Se ştie că aceştia au solicitat în jur de 40 de tablouri de la 19 instituţii. Se poate
observa însă că nu toate portretele Manu aflate astăzi în muzeele publice provin
de la respectiva adresă, a descendenţilor generalului Gh. Manu. Mai mult, unele
au dintre acestea au ajuns mai întâi la Muzeul "Al. Saint-Georges" al Fundaţiei
Regale şi abia după desfiinţarea acestuia au fost preluate de Muzeul Naţional de
Artă. De aceea pânzele ar trebui analizate individual, urmărind, pe cât se poate,
traseul fiecăreia.
De exemplu, portretul de la Bacău, împreună cu perechea sa masculină,
se aflau, pe la 1900, în proprietatea unor alţi descendenţi ai familiei Manu, şi
anume în casa doamnei Cornescu 37 • Deci, portretele Smarandei şi a lui Mihai
Manu au urmat altă filieră genealogică. Ele au fost moştenite de Ioan Manu
(căsătorit cu Ani ca Ghica), iar apoi de fiica acestuia din prima căsătorie, Elena
Manu (născută la 1832). Ceilalţi trei copii au rezultat dintr-o a doua căsătorie.
Elena Manu a fost căsătorită mai întâi cu Alexandru Florescu (proprietarul
moşiei Floreasca, de lângă Bucureşti) şi apoi cu Constantin Cornescu (în 1863).
Deci, Elena (n. Manu) este doamna Cornescu în casa căreia se aflau câteva
dintre aceste portretele înainte de primul război mondial; aceasta a trăit până pe
la 1917. Elena Cornescu a avut două fiice, ambele căsători te în familia RosettiBălănescu, având, la rândul lor, descendenţi. Nu ştim dacă ramura principală a
familiei a făcut vreun demers, în perioada interbelică, pentru a recupera
portretele strămoşilor, rămase la urmaşii Elenei Cornescu (n. Manu). De aceea
credem că este foarte posibil ca ele să fi urmat un traseu diferit. Numai
documentaţia păstrată la Muzeul Naţional de Artă, precum şi actele aflate în
posesia familiei Manu, ar putea confirma (sau infirma) această opinie.

În casa Elenei Cornescu, în 1907, se aflau următoarele portrete realizate de Topler:
Constantin lpsilanti vodă (copie de Anton Chladek); Doamna Safta lpsilanti născută Văcărescu;
Vornicul Manoil Manu, fiul postelnicului Iordache Manu; soţia lui Manoil vorniceasa Smaranda
Manu născută Văcărescu.
37
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Săuceşti, judeţul Bacău

Ioan UNGUREANU
Founders, Attenddants and Referents of Some Churches with Historic
Significance from Săuceşti Commune, Bacău County

Abstract
The paper presents the history of the construction and later evolution of the
churches from Săuceşti, Schineni, Căţeleşti, Peletuci and Serbeşti Villages of Bacau
County. The historic significance ofthese ecclesiastic benchrnarks, most ofwhich built
in the frrst half of the 19th century, is that they have been built by renowned figures not
only on the local level, but in the entire Modovia. Thus, the Săuceşti Church has been
erected by loniţă Sandu Sturza - the first native - horn ruler after the Fanariot reigns,
and then finished by his descendants. Some direct church attendants, one of whom in
particular who would later reach the highest ecclesiastic positions of Romanian
Orthodox Church, Veniamin Pocitar, have written about the aspect and endowment of
this church. At the same time, the churches from the neighboring villages have been
endowed by the wealth landowners of the area, such as Iuraşcu, Istrate, Greceanu or
Hristodor Exarhu.
Keywords: founders, attendants and referents of some historic churches.

1. Anii construirii bisericilor şi ctitorii acestora

Comuna Săuceşti dispune de monumente istorice cu valoare de
patrimoniu, fiind înscrise în "Lista monumentelor istorice", conform adresei nr.
1.292 din 17 martie 1992 1• Acestea sunt următoarele: Biserica "Adormirea
Maicii Domnului" a Parohiei Ortodoxe Săuceşti, construită din piatră în anul
1825 de către domnitorul Ioniţă Sandu Sturza şi restaurată în anul 1860 de către
fiul său, Costache Sturza; Biserica "Sf. Vasile" din satul Siretu (fost Căţăleşti),
fondată în anul 1832 de proprietarii moşiei, Ion şi Smaranda Greceanu 2 ;
Biserica Ortodoxă "Sf. Nicolae" din satul Şerbeşti, rezieită în anii 1843-1844
de stolnicul Ioniţă Istrati şi fraţii acestuia3; Biserica Ortodoxă "Sf. Nicolae" din
Schineni ctitorită în anul 1848 de Hristodor Exarhu4 ; Biserica "Sf. Ioan
Botezătorul" din satul Peletuci, construită la jumătatea sec. XIX 5 •
Arhivele Naţionale Bacău, fond Parohia Săuceşti.
Ortensia Racoviţă, Dicţionar geografic al judeţului Bacău, Bucureşti, 1895, p. 217.
3
Ibidem, p. 493.
4
Ibidem, p. 479 (Pentru catolicii aduŞi pe moşie, Exarhu le-a construit o bisericuţă de lemn 1

2
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În Memoriul BOR din anul 1892 se specificau următoarele 6 : "Comuna
Săuceşti, proprietatea fostului domn al Moldovei Ioniţă Sturza. Biserica din
satul Săuceşti este de zid, măreaţă şi solid lucrată. Afară pe peretele despre apus
se citeşte această inscripţie: <Acest sânt locaş este început de Domn Ioan şi
Doamna Ecatherina Sturza, cu fii lor, Vasile, Nicolai, Gheorghie, Alexandru,
Hena, Constantin, anul 1825, şi din nestator(ni)cia vremilor nu s-a putut isprăvi,
dar la anul 1860, Octombrie 26, s-a săvârşit cu to(a)te cele trebuito(a)re de
Beizadea Costache Sturza, şi ace(a)sta pentru aducere aminte a vremilor
viit(oa)re>". (Parantezele completează textul original scris în grafie românochirilică- n.n.).
"Intrând înăuntru - se specifică în Memoriu - magnificenţa acestei
biserici îţi impune respect, nişte fereşti mari dau o lumină vie; fără a avea
coloane şi despărţituri, faţada întregei biserici este ovală, aşa că rândurile de
strane de pre lângă pereţi formează două semicercuri; Catapeteasma este prea
frumoasă, Altarul spaţios şi luminos, sântul Prestol e aşezat pe o lespede de
marmură sprijinită pe patru stâlpi iarăşi de marmură; cu un cuvânt această
biserică este una din cele mai frumoase biserici a Eparhiei Romanului. Dintre
odoarele bisericei, mai de preţ se găseşte un epitaf de Rossia, lucrat cu fir de aur
adevărat şi cu mătăsuri, iar jur-împrejur arabescuri formate din cusuturi fine cu
mărgăritare; are şi o inscripţie greacă pe de lături; veleatul, de va fi, cu greu se
poate afla, căci pe alocuri s-au ros literile. Acest Epitaf este păstrat într-un dulap
de sticlă atârnat pe păretele de la strana mică, iar dinainte arde încontinuu o
candelă.

Între cărţile Bisericei sunt două rânduri de cărţi greceşti, cari au să se
strice fiindcă nu se păstrează bine. Opiniunea mea ar fi ca să se ia de aici şi să
se depună în biblioteca Sântei Episcopii spre păstrare.
Populaţia acestui sat este de 186 contribuabili orthodoxi, cari au ca
păstor spiritual pe preotul Mihail Dimitriu (Sem. gr. 1)".
lntrucât informaţiile despre această biserică sunt şi mai detaliat relatate
de cel care se prezenta într-o publicaţie din anul 1905 cu titlul de econom,
anume Veniamin Pocitan, credem că este locul potrivit să-i facem mai întâi o
succintă prezentare, preluată dintr-un dicţionar7 •

n.n. Conform S.P. Radianu, Studiu agricol şi economic, Tipografia "Românul", Bucureşti,
1889, p. 282, în anul 1889 populaţia de confesiune catolică se prezenta astfel: în Schineni erau
39 familii cu 147 suflete, în Peletuci 7 familii cu 35 suflete, în Săuceşti 2 familii cu 10 suflete).
5
Ibidem, p. 417.
6
Biblioteca Episcopiei Romanului şi Huşilor, BOR - 1892, Memoriu de starea bisericilor şi
farohiilor ortodoxe din jud. Bacău, p. 111.
Mircea Păcurariu, Veniamin Pocitan, arhiereu, istoric, în "Dicţionarul teologilor români", Ed.
Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996; vezi şi articolul Arhiereu/ Veniamin Pocitan, un istoric
mai puţin cunoscut, în ziarul "Lumina", joi 4 august 2011.
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"S-a născut la 5 dec. 1870 în satul Ciumaşi, jud. Bacău, primind la botez
numele Vasile. A decedat la Mănăstirea Cemica la data de 14 martie 1955. A
studiat la Seminarul inferior din Roman (1884-1888), la Seminarul "Nifon"
(1890-1893), apoi la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1893-1897), unde
obţine licenţa, iar în 1926, doctoratul; paralel a urmat şi Facultatea de Drept
1898 .
...,....,.."r.-r.r~

Patriarhul Nicodim Munteanu, ieşind din
regal, însoţit de arhiereul Veniamin Pocitan

Preot la Biserica <Sf. Voievozi> din Bucureşti (1897-1928), detaşat ca
superior al Capelei ortodoxe române din Paris (1914-1915), subşef al
Serviciului Religios de pe lângă Marele Cartier General al Armatei Române
(1916-1922), paralel profesor de religie la Liceul <Matei Basarab>, la Colegiul
Naţional <Sf. Sava> şi la Seminarul Pedagogic Universitar <Titu Maiorescu>
din Bucureşti, primul preşedinte al Consistoriului spiritual central din Bucureşti
(1926).
În 1929, Sf. Sinod 1-a ales arhiereu-vicar al Episcopiei Ruşilor cu titlul
<Bârlădeanul> (tuns în monahism la Neamţ, sub numele Veniamin, hirotonit la
23 iunie 1929), locţiitor de episcop la Ruşi (1932-1934), arhiereu-vicar al
Arhiepiscopiei Bucureştilor cu titlul <Ploieşteanul> (1935-1948).
Pensionat şi retras la Cemica. A scris câteva lucrări de drept canonic,
dar mai ales de Istoria Bisericii Româneşti".
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Aşadar, iată ce relata economul Veniamin Pocitan în anul 1905 despre
biserica din Săuceşti 8 : "De data aceasta îmi rezerv plăcerea de a vorbi despre
monumentul măreţ, demn de cunoscut de către lumea cultă şi în special de acei
cari se ocupă cu adunarea cunoştinţelor, celor aşa de preţuite pentru noi, asupra
trecutului nostru bisericesc şi naţional şi anume despre Biserica din Săuceşti.
Acest sfânt lăcaş este ridicat din temelie de către familia domnească a
Sturdzeştilor din Moldova, cam pe la mijlocul celui de al treilea deceniu al
veacului XIX. Toată de zid, cu pereţii de o grosime monumentală, înaltă şi
majestoasă în exterior, spaţioasă şi demnă de admirat cel puţin ca arhitectură în
interior; cu două turle măreţe în faţă, cari se văd din depărtare indicând prin
înălţimea lor majestatea lui Dumnezeu, cel ce proslăveşte cu vrednicie în o aşa
casă a Domnului. După uşa de la intrare, solid lucrată ca la bisericile domneşti,
dai în nartica sau tinda bisericii cu sânuri pentru femei şi apoi intri în biserica
propriu zisă unde stau bărbaţii .

Biserica aceasta are mai mult forma crucii, după obiceiul vechiu de
al bisericilor ortodoxe. Interiorul bisericii la străni sub
pantoczator este foarte spaţios, având deasupra tindei şi un cafas pentru cor.
Altarul de asemenea este spaţios având sânuri largi pentru proscomidie şi
vesmintărie, anume făcute, după norma bisericilor vechi monastireşti. Sfânta
masă înaltă şi băgată cu sintronurile prin prejur, dau sfântului altar o înfăţişare
destul de impunătoare şi demnă de un locaş Dumnezeesc. În tinda bisericii, cum
construcţiune

8

Econom V. Pocitan, Biserica din Săuceşti, în Revista "În ore libere", nr. 5, an 1905, p. 41 -42.
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intri în dreapta uşei, se află mormântu1 Beizadelei Costache Sturdza şi lui Alecu
Sturdza, care are deasupra un monument de marmură albă, pe care scrie: Lui
Alecu Sturdza, născut la 15 martie 1847, încetat din viaţă la 13 ianuarie 1870,
de soţia sa Maria. La revedere în vecinicie.
Ca poziţiune teritorială biserica este situată lângă curtea boerească şi pe
terenul ctitorilor fondatori; fiind zidită în locul alteia, care a fost chiar în
grădina curţei domneşti, desigur ca un paraclis al familiei boereşti, la care se
duceau şi poporănii din Săuceşti.
Ruinele vechei biserici se mai văd şi astăzi în grădina boerească, nu
departe de ruinele şi beciurile palatului domnesc. La privirea lor, ţi se deşteptă o
adâncă jale asupra trecutului nostru românesc şi de ar putea să vorbească, multe
ne-ar spune asupra vieţei româneşti, religioasă şi boerească din vremile de mult.
Pisania bisericii vechi nu o am aflat printre pietrele ce se află pe mine, am găsit
numai câteva pietre cu inscripţii de pe morminte, frumos săpate şi cu chenare
artistice pe margini; dar, unele lovite, rupte mucegăite şi şterse încât cu greu se
pot descifra. ( ... )
De aci se vede că biserica aceasta a fost începută de către domnitorul
Ioan Sandu Sturza (1822-1828) şi în timpul domniei sale neapucând să o
termine, a stat mult timp aşa cum o lăsase, până când beizadea Costache o
isprăveşte şi o sfinţeşte. Dar sfărşitul bisericii nu samănă cu începutul, pentru că
pe când temelia şi zidăria e foarte solidă, cu piatră şi cărămidă specială, oroarea
bisericii este mai slabă. Desigur dacă ar fi apucat să o termine domnitorul Ioniţă
Sturdza am fi admirat o pictură vrednică de măreţia arhitectonică şi podoabe tot
aşa de preţioase ca şi la alte biserici domneşti.
În faţă, biserica aceasta are două turle înalte de o parte şi de alta; şi una
mai mică în mijloc în care sunt instalate clopotele. Sunt doă clopote vechi, cari
răsună foarte frumos. Clopotul cel mai mare are următoarea inscripţie cu litere
cirilice: Acest clopot 1-a făcut Dumnealui Sandul Sturza vel spătarul 1779 ce au
şezut în satul Săuceştii leat 7270 (1726t Pe baza exterioară a clopotului mai
mic, scrie: Hramu bisericii marilor voevozi Mihail şi Gavril. Lupu Corun vei
şătrari, Mihail Iordachi corun biv vel vistor. Pahr. Leat 7301 (1793). În altar se
află pomelnicul familiei Sturdza, scris pe o scândură de lemn lucrată cam în
forma unei catapetesme în miniatură, cu două uşi laterale prinse în balamale
care se închid, formând o cutie care acoperă scrisoarea din pomelnic. ( ... ).
Ca obiecte bisericeşti, pe lângă cărţi de ritual greceşti, între cari două
rânduri de mince, evanghelie triod etc.,se mai află un felon lucrat în fir cu cruci
bombate de deosebită valoare; asemenea şi nişte procoveţe: un epitrafir cusut în
fir foarte elegant, pe mătase cu inscripţii greceşti, care ar merita a fi conservat
în muzeul naţional; un epitaf (aer) cusut cu fir de aur conservat pe pânză, într-o
ramă de lemn cu sticlă; un rând de sfinte vase de aur cu picturi în email cu
9

Transcriere eronată a văleatului, deoarece 7270 minus 5508 înseamnă anul 1762 şi nu 1726.
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inscripţii ruseşti;

o cruce mare ca Yz de metru de aur, cu lemn scump, la mijloc

lucrată artistic şi conservată într-o cutiuţă specială. În sfârşit, ca un suvenir de la

banditul Ioan Pipa, este o sticlă pe sfânta masă cam de 500 grame cu spirt în
care se află băgate, cu mare ingeniozitate. O cruce în mijloc şi în ea fixate o
scară, cleşte, buretele în suliţă, ciocan şi cue în total 12 bucăţi, toate lucrate fin
în lemn şi fixate una în alta de formează un tot şi pe cari te miri cum a putut să
le introducă; căci se pare că unele sunt mai groase decât orificiul sticlei şi mai
ales te miri cum a putut să le aşeze şi să le fixeze înnăuntru cu atâta dibăcie".
Într-un alt articol, economul Veniamin Pocitan prezintă importanţa
centrului parohial Săuceşti prin ierarhizarea slujitorilor bisericii ortodoxe atât în
plan regional cât şi în cel local începând din vremea domnitorului Ioniţă Sandu
Sturdza şi până la începutul secolului al XX-lea. "Pe atunci - adică în vremea
lui I.S. Sturdza, după cum arată autorul- la Săuceşti pe lângă personalul întreg
bisericesc, era şi un protoereu, fiind pe acea vreme în judeţul Bacău (după
datele ce le avem) trei protoerei: unul cu reşedinţa la Bacău, altul la Târgu-Ocna
şi al treilea, la Săuceşti. Aşa că pe timpul domnitorului Sturdza aflăm la
Săuceşti pe protoiereul Mihalache, vestit slujbaş bisericesc, care avea ca colegi
subalterni pe preoţii C. Hârţescu şi Toma Camară, iar ca diacon pe Gh.
Comănescu. Acest personal complect, cu psalţi renumiţi şi cu toată podoaba
cultului divin, făceau fala serviciului dumnezeesc în biserica domnească din
Săuceşti, unde se aduna familia domnească, sfetnicii şi demnitarii ţării şi
boerimea de elită, mai ales la sărbători însemnate, când domnitorul se retrăgea
aci, spre a petrece în linişte zilele de odihnă după ritul creştinesc.
Dar, ca totul în lumea aceasta, după o epocă de glorie vine şi epoca de
scădere. Personalul ales care compunea buchetul servitorilor bisericeşti de la
biserica din Săuceşti se răspândeşte încetul cu încetul, mai ales după încetarea
domniei Sturdzeştilor în Moldova şi pe la 1864 aflăm ca preot în Săuceşti pe
seminaristul cu 6 clase de la Socola, Petre Dimitriu, care serveşte la Săuceşti
până la 1880 martie 20, când încetează din viaţă. Dar încă trăind acesta, a venit
pe la 1876, probabil o rubedenie a lui, preotul Mihai Dimitrescu, care serveşte
până la moartea sa - 1902 martie 29 - când se transferă în locul vacant pe ziua
de 1 octombrie economul Constantin Borcea de la comuna Letea; iar în locul
acestuia s-a permutat de la Holt în anul acesta preotul Goagă, trecând preotul
Borcea la comuna Racova, acelaşi judeţ" 10 •
Revenind în actualitate, redăm în cele ce urmează duhovniceştile
reflecţii la istoria Bisericii "Adormirea Maicii Domnului" din Săuceşti, aşa cum
ne este prezentată de părintele paroh Ioan Vădana, într-un pliant 11 : "Omul este
fiinţă efemeră, dar în el există dorinţa inefabilă de a rămâne cât mai mult timp
10

Econom V. Pocitan, op. cit., nr. 6, p. 50.
Pr. Ioan Vădana, Biserica .. Adormirea Maicii Domnului" Săuceşti, Ed. Interprint, Bacău,
2013.
11
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înfipt cu rădăcini adânci în pământul pe care a trăit. Dar acest lucru fiind
nefiresc, biologic vorbind, orice fiinţă ce are început, are şi un sfârşit. Omul
încearcă să rămână pentru posteritate, legându-şi fiinţa de unele opere perene
create chiar de el. Creştinul mărturiseşte că, el a fost creat pentru viaţă <posse
non more> (putea să nu moară) şi de aceea crează, se munceşte să lase după
plecarea lui de pe pământ mărturii care să-i impună memoria.
Reflectând la acest lucru, se face că nenumăraţi români, indiferent de
starea lor socială, urmând acestei realităţi universale, au lăsat pe pământul
patriei, ce ascunde în adâncu-i trupurile multor preţioase diamante, biserici
splendide pentru rugăciune şi spre pomenirea numelor lor. Printre aceşti ctitori
de credinţă şi păstrători de tradiţii româneşti se numără şi domnul Moldovei
Ioan (loniţă) şi Ecaterina Sturza, cu familia lor.
Acest domnitor, odrăslit dintre boierii moldoveni, a venit la cârma ţării
într-o perioadă când patria lui era istovită din orice punct de vedere: biserici
sărăcite şi închinate grecilor, şcoli româneşti înlocuite cu cele greceşti,
locuitorii împovăraţi de biruri, vremuri de răstrişte, sau cum sunt numite de
domnitor în pisania de pe peretele bisericii parohiale Săuceşti "nestatornicia
vremurilor". Cu toate că spaţiul şi timpul erau potrivnice, de familia domnitoare
a sturzeştilor se leagă construirea a mai multor edificii şi biserici, cum este şi
biserica parohială de centru a comunei Săuceşti. Voinţa ctitorilor de a zidi acest
lăcaş este imortalizată pe o pisanie săpată în grafie chirilică, pe o lespede de
marmură albă alternată cu vrâste pământii, ce străjuiesc ca o făclie aprinsă
peretele de vest al edificiului, eternă mărturie a timpului. ( ... ) Nu întâmplător
familia domnitoare în discuţie a clădit măreţe biserici ortodoxe. Sentimentul
religios ortodox şi iubirea de tradiţiile şi neamul românesc, trebuiau reactivate,
fiind multă vreme umbrite tendenţios de unele domnii fanariote.
Biserica parohială Săuceşti cu hramul "Adormirea Maicii Domnului",
este construită în stil bizantin împletit cu unele particularităţi ale stilului
moldovenesc, cu ferestre mari, prevăzute cu gratii din fier forjat, frumos lucrate
de meşteri locali anonimi. Deasupra pronaosului se află cafasul, acoperit de o
cupolă pe care se înalţă turla clopotelor. Printr-o arcadă se pătrunde în pronaos
care este de mari proporţii. Cupola principală se reazemă pe o grindă circulară
susţinută de pilaştri. La răsărit este altarul semicircular, acoperit de o cupolă,
despărţit de naos printr-o măreaţă catapeteasmă. Biserica a fost pictată în
tehnica ulei, în anul 1935, de pictorul Ioan Dumitrescu, cu icoane în formă de
tablouri. În urma cutremurelor din anii 1940 şi 1977, biserica a fost grav
avariată reclamând ample lucrări de consolidare. Ele au început în anul 1997
( ... ) cu ajutorul material al credincioşilor şi al unor societăţi.
În principal, fiii duhovniceşti ai acestui sfănt locaş, merită toată
admiraţia. De ce spun acest lucru ? Nu fără un temei. La început, timid, dar pe
parcursul lucrărilor toţi am avut un singur ideal: să salvăm biserica parohială,
osteneala înaintaşilor noştri, de la mizerie şi distrugere. Nu ne-am pus
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speranţele în ajutorul nimănui, decât în Dumnezeu ŞI m dărnicia noastră.
Fiecare familie, indiferent de starea pecuniară, a contribuit cu orice mijloc la
înfrumuseţarea acestui diamant atât de necesar vieţii pământeşti a creştinului.
Efortul credincioşilor din acest sat a fost secundat de ajutorul primit de
la alţi fii ai satului nostru care trăiesc în alte zone dar care şi-au simţit rădăcinile
înfipte tot în această vatră parohială. (... ) Comoară în ceruri şi recunoştinţă pe
pământ am câştigat toţi. Le mulţumim şi Dumnezeu să-i aibă în paza Sa".
Nu putem încheia această prezentare făcută de părintele paroh Ioan
Vădana, fără a semnala faptul că domnia sa o pune sub un citat simbolic şi
interogativ: "Adevărat să fie că Dumnezeu va locui cu oamenii pe pământ ?
(Paralipomena VI; 18).
Relevant ni se prezintă şi materialul dactilografiat privitor la istoricul
bisericii din satul Săuceşti, pe care preotul paroh Nicolae Popa îl redactează
după anul 1982. După ce redă pisania despre ctitorii din neamul domnesc
Sturza, prezintă soliditatea construcţiei cu temelie din blocuri de piatră şi pereţi
din cărămidă, forma dreptunghiulară, stilul bizantin împletit cu cel
moldovenesc, el arată că pridvorul a fost construit mai târziu şi reaminteşte că
pictura în ulei cu icoane în formă de tablouri a fost realizată în anul 1935 de
către pictorul Ioan Dumitrescu. Deoarece marile cutremure din anii 1940 şi
1977 afectaseră grav construcţia, dar şi pictura, estompată şi de fumul acumulat
de-a lungul vremii, preotul paroh Nicolae Popa, cu ajutorul material al
credincioşilor,
a consolidat zidăria
bisericii şi s-a refăcut pictura bisericii de
către un pictor restaurator. Întrucât
biserica nu era împrejmuită, tot acest
preot s-a preocupat ridicând în jurul
acesteia, cât şi al cimitirului, garduri din
plăci de beton 12 .
În cele ce urmează ne oprim
asupra informaţiilor reieşite din Memoriul
BOR din anul 1892 cu privire la bisericile
din satele Schineni, Căţeleşti, Peletuci şi
Şerbeşti.

"Schineni,
cu
o
populaţie
de 45 contribuabili. Biserica de aici este de zid, întreţinută foarte
bine de proprietarul moşiei, Dl. Gh. Exarchu. Această biserică este clădită la
anul 1848 de Hristodor Exarchu, părintele D-lui Gh. Exarchu, după cum se
poate orienta cineva din pomelnicul ctitorilor. Fericitul ctitor este înmormântat
la fundul altarului, afară. Pe mormântul lui este aşezat un monument prea
frumos, având următoarea inscripţie: "Aici odihneşte robul lui Dumnezeu
orthodoxă

12

Cf. materialului redactat de preotul paroh Nicolae Popa.
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Hristodor Exarchu, născut în Epira la 1 Martie 1801. Mort la Moldova pe moşia
sa Spineni, la 9 Octombre 1865". Preotul întregei comuni este V. Rosei (Sem.
gr. I)" l3 .
"Căţeleşti , cu o populaţie de 50 contribuabili orthodocşi . Biserica satului
e tot din zid, bună, făcută la 1843, după cum arată veleatul scris pe
catapeteasmă în altar. Fundatorul ei este Ioan Greceanu, fost proprietar al
moşiei pe acele timpuri" 14 •
Biserica cu hramul "Sf. Vasile cel Mare" din satul Siretu (fost Căţeleşti),
aflându-se într-o avansată stare de
degradare, cu obiecte de cult şi
mobilier sărăcăcioase a cunoscut în
perioada 2002-2007 un amplu proces
de
consolidare,
extindere
şi
înfrumuseţare . Acestea s-au realizat
atât cu participarea enoriaşilor cât şi
cu sprijinul Consiliului judeţean
Bacău şi al Consiliului local Săuceşti.
Pentru prima dată în istoria ei
biserica a fost pictată în interior, în
frescă, de către artistul Mihai Chioaru din Bacău. Vechea catapeteasmă a fost
înlocuită cu una nouă, la fel şi mobilierul interior. Vechea pardoseală a fost
înlocuită cu una de marmură, iar cele
două clopote au fost mutate într-o nouă
turlă.
Lucrările finalizate în timpul
preotului paroh Nicolae Gavriliu, au fost
încununate cu slujba de resfmţire oficiată
de Prea Sfmţitul Episcop Dr. Ioachim
Băcăuanul, la data de 21 oct. 2007,
alături
de P.C. părinte protopop
Constantin Tomozei.
"Peletuci, cu o populaţie de 45
contribuabili. Biserica de aici e de zid, bună, făcută în anul 1838 de Ioan
Iuraşcu, proprietarul moşiei pe acea vreme. Aceasta se vede din pomelnicul
ctitorului" 15 •
Deoarece în anul 1906, la 13 sept., comuna Schineni se desfiinţase fiind
încorporată în comuna Şerbeşti, la rându-i şi Parohia Ortodoxă Schineni îşi
stabileşte sediul parohial în satul Căţeleşti şi avea ca filiale Biserica "Sf. Vasile"

Biblioteca Episcopi ei Romanului ş i Ruşilor, BOR - 1892, doc. cit., p. 11 O.
Ibidem.
15
Ibidem.

13
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Căţeleşti,

Biserica "Sf. Nicolae" din Schineni

şi

Biserica "Sf. Ioan

Botezătorul" din Peletucii de Sus. În întreaga parohie erau 221 familii ortodoxe
şi

881 suflete.
În anul 1946, Parohia Ortodoxă Schineni, ce era înfiinţată din anul1893,
avea 314 familii şi 1430 suflete. Tot atunci, starea bisericilor şi bunurile
aferente se prezentau astfel 16 : Biserica "Sf. Vasile" din Căţeleşti (sediul
parohiei Schineni) zidită în anii 1843-1844 şi acoperită cu draniţă, avea nevoie
de reparaţii radicale; Biserica filială "Sf. Ioan" din Peletuci, construită în anul
1838, avea nevoie de acoperiş nou; Biserica filială "Sf. Nicolae" din Schineni,
construită din zid şi acoperită cu draniţă în anul 1848, avea nevoie de reparaţii
radicale. Casa parohială a celor trei biserici, aflată în satul Căţeleşti, constând
din 6 încăperi, se afla în stare mediocră.
Cele trei biserici dispuneau de suprafaţa de 27,88 ha din care 2,38 ha
erau cele ce încadrau şi pe care se aflau construcţiile, iar 24,5 ha erau distribuite
astfel: 12 ha în proprie folosinţă, 1,5 ha donaţie pentru personal şi 12 ha
arendabil.
Şerbeşti. "Biserica de aici e de zid, în stare bună, făcută în anul 1843,
după cum arată văleatul scris pe turnul bisericei, partea despre apus. Poporul de
aici se urcă la 125 contribuabili, iar parohul întregei comuni este V. Rosei
(Seminarist gr. I, curs catihetic)" 17 •
Pe baza Ordinelor Nr. 8444/1960 şi
743/1961 date de Episcopia Romanului şi
Ruşilor, bisericile din subordine şi-au
redactat
propriile
monografii 18 .
Conformându-se, preotul paroh Eugen
Dăscălescu, la data de 20 nov. 1961 a
redactat istoricul bisericii din satul
Şerbeşti 19 , aşa cum este prezentat în
continuare:
"Acest sfânt locaş de rugăciune
închinat Sfântului şi marelui <Ierarh Nicolae> s-a construit în satul Şerbeşti din
comuna Căţeleşti, raionul şi regiunea Bacău, începându-se construcţia lui în
anul 1843 şi terminându-se în anul 1845 când s-a sfinţit, având ca ctitori pe
stolnicul Ioniţă Istrate, Iordache Istrate, proprietari în acest sat precum şi pe
obştia satului Şerbeşti cari în aceşti ani şi-au dat celor de mai sus pământurile
lor sub formă de arenzi ca lucrarea să ajungă la bun sfârşit, el fiind zidit pe
terenul acestor proprietari, în jurul căruia s-a lăsat loc şi pentru cimitir.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Parohia Schineni, d. 48/ 1946.
Biblioteca Episcopiei Romanului şi Ruşilor, BOR- 1892, op. cit., p. 110.
18
Direcţia Judeţeană de Cultură Bacău, fond Episcopia Romanului şi Ruşilor, d. 7/ 1961.
19
Ibidem, text redactat la 20 noiembrie 1961 de către preotul parohiei Şerbeşti, Eugen
16

17

Dăscălescu.
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În cursul vremei biserica s-a reparat în mai multe rânduri, dar radical,
prima dată în anul 1923 prin îngrijirea obştei săteşti când s-au făcut unile mici
renovări şi mobilier nou, iar în anii 1939-1940 s-a renovat complectamente cu
tencuiala de la cărămizi, cu turn nou, acoperindu-se cu tablă, precum şi cu tot
mobilierul şi obiectele de cult necesare, toate prin bunăvoinţa şi osteneala
familiei Alexandru C. Melinte, advocat din Bucureşti, urmaş al ctitorilor
pomeniţi mai sus, reparaţia costând suma de 622.990 lei şi sfinţirea ei făcându
se duminică 23 iunie 1940, obştea satului contribuind la aceasta numai cu
muncă voluntară.

Biserica este construită în formă dreptunghiulară (de corabie) având în
interior două bolţi de susţinere şi cari servesc şi ca despărţituri dintre altar, naos
şi pronaos. În faţa bisericii, familia C. Melinte a construit în anul 1923 un
frumos pridvor din cărămidă cu scări de mozaic în faţă. În întregime, sfântul
locaş este construit din cărămidă având pereţii groşi de 1,5 m., este acoperit cu
tablă oxidată arămiu, în interior fiind bătut calciu de culoarea cerii, iar în
exterior văruiţi şi având podeaua turnată din plăci de mozaic de culoare roşu.
Mobilierul este făcut în întregime din lemn de stejar sculptat de Gh. Dima din
Bucureşti, iar pictura catapetesmei fiind făcută în stilul bizantin de către
pictorul Iftimiu, tot din Bucureşti, toate în anul 1940. De asemenea, obiectele de
cult - în cea mai mare parte - provin din acelaşi an, icoanele împărăteşti fiind
argintate, candelele şi policandrele fiind electrificate, iar icoana Maicii
Domnului în strană de stejar, tot de argint făcută în anul 1935 şi donată de
advocatul Al. Melinte.
În prezent sfântul locaş este înzestrat cu toate obiectele necesare cultului
divin, îngrijit cu cele de trebuinţă de către obştea credincioşilor din satul
Şerbeşti cari contribuie ori de câte ori este nevoie cu cele necesare pentru
păstrarea şi înzestrarea lor.
Date luate după <Sinodicul> aflat la Oficiul parohiei Şerbeşti".
Din materialul semnat de comisia de evaluare a parohiei Bisericii "Sf.
Nicolae" din Şerbeşti mai rezultă şi alte detalii, între care şi faptul că ctitorii
Ioniţă Istrati, Iordache Istrati şi lorgu Istrati erau fraţi, acestuia din urmă
alăturându-i-se şi soţia sa, Maria. Pardoseala din interiorul bisericii este de
mozatc roşu.
Reparaţiile din anul 1940 au fost în cea mai mare parte suportate de
familia avocatului Alexandru Melinte din Bucureşti, când s-a acoperit biserica
cu tablă imitaţie de cupru, s-a refăcut catapeteasma, turla din faţă în stil
moldovenesc precum şi întregul mobilier. Ministerul Culturii Naţionale şi al
Cultelor acordase pentru repararea bisericii un ajutor de 75.000 lei 20 .
Comisia de evaluare din noiembrie 1961 mai constata că biserica nu
posedă obiecte de valoare istorică, artistică sau acte importante, ci doar numai
20

Arhivele Naţionale Bacău, fond Parohia Săuceşti, d. 211942.
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câteva icoane fără valoare artistică şi cărţi vechi de cult din sec. 18 şi 19. De
asemenea, la acea dată biserica se prezenta în stare mediocră, lucrându-se la
21
împrejmuirea acesteia cu gard din prefabricate de beton •
Din dispoziţia Departamentului Cultelor şi cu binecuvântarea Prea
Sfinţitului Episcop dr. Partenie Ciopron al Romanului şi Huşilor, s-au constituit
comisii de inventariere parohială a bunurilor de valoare istorică, artistică şi
documentară care la 20 decembrie 1965 şi-au îndeplinit această misiune în toate
bisericile ortodoxe din cadrul Protoieriei Raionului Bacău, inclusiv în cele ce se
află astăzi pe teritoriul comunei Săuceşti.
Întreaga lucrare de inventariere a bunurilor de valoare istorică, artistică
şi documentară, precum şi a bunurilor mobile şi comune aflate în patrimoniul
fiecărei parohii, s-a întocmit în cinci exemplare, în fiecare dosar ataşându-se
istoricul şi fotografia fiecărei biserici. La data de 24 februarie 1968, o altă
comisie, aflată sub preşedinţia protoiereului Constantin Mardare, a procedat la
verificarea exactităţii operaţiunilor din 20 decembrie 1965, iar acolo unde a fost
necesar s-a procedat la completarea inventarului.
După cum s-a mai arătat, prima biserică pentru catolicii din Parohia
Schineni a fost construită din lemn în 1848 de către moşierul Hristodor Exarhu,
22
şi a deservit
atribuindu-i-se hramul "Sfinţii Apostoli Petru şi Paul"
comunitatea până în anul 1947, când a fost dată în folosinţa cultului actuala
biserică, închinată "Sfintei Tereza a Pruncului Isus".
Biserica catolică actuală din Schineni a fost începută în anul 1927. Din
cauza crizei economice şi a celui de-Al Doilea Război Mondial, construcţia
acesteia s-a întins pe durata a două decenii, fiind finalizată în anul 1947.
Ctitorul bisericii a fost părintele paroh şi decan Iosif Tălmăcel, OFM
Conv. (1923-1947). Realizarea bisericii a rezultat din contribuţia locuitorilor şi
a familiei Bazilescu ce deţinea moşia satului. Zidirea ei a fost făcută de meşterii
satului - Daraban Constantin, Ronţu 1. Gheorghe şi Diac Gheorghe. Altarul şi
bolta din mijloc a fost tencuită de Ronţu I.P. Gheorghe.
Unele informaţii despre populaţia romano-catolică din Schineni şi
Peletucii de Jos sunt reluate şi prezentate de preotul Iosif Gabor, iar după
decesul acestuia, de către preotul Iosif Simon, în felul următor: "Catolicii din
Schineni au fost semnalaţi, pentru prima dată, de raportul anonim despre
situaţia bisericilor catolice din Moldova scris probabil în 1776, sub forma
"Pineno", când avea 60 de credincioşi, fără biserică. Catolicii au venit aici
pentru lucru pe moşia lui Hristodor Exarhul, care le-a construit bisericuţă în
anul 1848, închinată Sf. Apostoli Petru şi Paul"23 .
Direcţia Judeţeană de Cultură, fond cit., Material semnat de preotul paroh Eugen Dăscălescu
de ceilalţi membri ai comisiei - M. Fuioagă, Mihai Juncu şi Ion Roşu.
2
Ortensia Racoviţă, op. cit., p. 479.
23
Pr. Iosif Gabor, Dicţionarul comunităţilor catolice din Moldova, Ed. Conexiuni, Bacău, 1995,
p. 244.
21
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2. Fondarea Parohiei catolice Schineni
Din cauza dificultăţilor pe care le întâmpinau parohii catolici de Bacău
în administrarea filialelor - numărul mare de familii, distanţele mari între
centrul parohial şi filiale, drumurile grele şi frigul din timpul iernii conducerea Diecezei de Iaşi a decis înfiinţarea de parohii proprii în satele cu o
comunitate catolică numeroasă. La 7 aprilie 1968, prin decizia 1984 semnată de
episcopul Petru Pleşca şi de secretarul Ioan Jicmon a fost înfiinţată Parohia
Schineni, prin dezmembrare de la Parohia Bacău. De asemenea, acelaşi
document prevedea ca filialele Bogdan Vodă şi Peletuci ale Parohiei Bacău să
fie arondate Parohiei nou înfiinţate, Schineni.
Primul paroh a fost părintele Dumitru Adămuţ (1968-1973). În anul
1968, la Schineni erau 128 familii catolice, cu 670 de credincioşi; în 1973 erau
265 familii cu 775 credincioşi. Acum, comunitatea catolică din Schineni este
formată din 260 familii, cu 781 credincioşi, paroh fiind părintele Bulai
Valentin.

Biserica "Sf. Tereza a Pruncului Isus" din Schineni

În acelaşi dictionar, preotul Iosif Gabor mai arată următoarele: "Centrul
parochial Schineni a luat fiinţă în anul 1968, prin dezmembrare de la parohia
Bacău. La 31 dec. 1993 erau la Schineni 135 familii catolice cu 391 credincioşi.
Prezenţa catolicilor la Peletucii de Jos a fost semnalată, pentru prima
data, de Schematismul Misiunii 1874, sub forma <Peletucium> cu un total de
32 credincioşi, fără biserică. Pe timpul ultimului război mondial aici a fost
construită biserică din paiantă, iar în anul 1958 a fost reconstruită, din cărămidă,
prin străduinţa Pr. Lucian Luca - pe atunci preot ajutor la parohia Bacău. Filială
https://biblioteca-digitala.ro
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a parohiei Schineni. La 31 dec. 1993 erau la Siretu (Peletuci) 43 familii catolice
cu 128 credincioşi" 24 •
Încheiem acest material cu cele consemnate de mai mulţi referenţi cu
privire la denaturările produse în decursul vremii cu privire la originea etnică a
populaţiei catolice din Moldova. Astfel, în anul1889, la solicitarea Ministerului
Agriculturii, S.P. Radianu a efectuat, între altele, un studiu cu privire la originea
etno-culturală a populaţiei catolice din judeţul Bacău, ale cărui concluzii au
25
relevanţă şi în zilele noastre .
Prezentăm, aşadar, câteva din aceste constatări numai pentru informarea
celor interesaţi, mai ales pentru că în unele sate cu populaţie de rit catolic din
judeţul Bacău, nominalizate atunci de către autor, mai acţionează şi astăzi forţe
obscure la comanda celor din Budapesta.
În documentele sfârşitului de sec. XIX se arată că populaţia romanocatolică a fost adusă din Transilvania de către boieri pentru lucrarea pământului.
"Iar preoţii cari păstoresc această poporaţiune nu sunt născuţi şi crescuţi în ţară,
sunt străini, unguri şi italieni! Preoţii de origină italiană sunt cu purtări mai
bune. Cei unguri uită respectul ce datoresc ţărei, cari îi ţine în sânul ei, fac
predici în ungureşte şi împilează enoriaşii. (... ).
Fără îndoială că românii catolici şi românii ortodoxi din judeţul Bacău şi
din toată Moldova au o singură naţionalitate. Naţionalitatea este independentă
de guvern, cult, teritoriu şi moravuri. Acelaşi lucru putem zice şi de românii
catolici de peste munţi. Admis este azi că numai uniformitatea limbei este
primul, adevăratul şi unicul element esenţial al naţionalităţei, încât s-a zis:
limba şi naţiunea sunt tot una.
O naţiune care-şi schimbă limba comite un act de sinucidere (Vegezzi
Ruscala). Cu toate acestea noi permitem popilor catolici din Moldova să predice
şi să oficieze în limba ungurească, în bisericile de pe teritoriul nostru, prin
aceasta consimţim de voe la sinuciderea naţionalităţei din acele părţi de
teritoriu.
Am văzut sate întregi catolice neştiind o boabă româneşte şi refuzând
a-şi trimete copii la şcoală; (popii sunt cauza)".
Despre amestecul Ungariei în statornicirea limbii maghiare în parohiile
catolice, acelaşi autor detaliază temeinic multe aspecte. "Se găsesc în ţara
ungurească societăţi ad-hoc menite a proteja elementul catolic din ţările
române. Preoţii catolici din ţară, după toate aparenţele, sunt în strânsă legătură
cu acele societăţi; şi de multe ori s-au văzut preoţi ungureşti venind ca simpli
vizitatori din ţara ungurească, cutreerând parohiile catolice din Moldova, pentru
a menţine spiritul unguresc, şi aducând chiar bani, icoane şi alte scule
bisericeşti.

24

25

Ibidem, p. 248.
S. P. Radianu, op. cit., p. 276-279.
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Unii din vlădicii lor, precum defunctul întru pomenire, episcopul
Sărindar (îngropat chiar în Iaşi) a încercat în anii din urmă să combată această
urmare, expulzând chiar din ţară asemenea vizitatori şi oprind( ... ) a-i primi pe
la bisericile lor. Succesorul acestui episcop (neamţ de la Wied) a procedat tot
asemenea. Graţie însă intrigilor ungureşti la Roma, el a fost nevoit să
părăsească episcopia, înlocuit fiind cu actualul episcop, Eminenţa sa Niculae
Iosif Camilli, care a binevoit să-mi procure statistica catolicilor de sub păstoria
sa. Autorul precizează că "în mai multe biserici catolice din eparhia Sa, precum
la Schineni, Prăjeşti, Bacău, Faraoani, Valea Seacă, în care se servea, după cum
mi s-a spus, din timpul episcopului Sarendar cu cărţi de rugăciuni scrise în
limba română - am văzut, zic, cărţi bisericeşti scrise în ungureşte. Este adevărat
că am văzut şi o carte de rugăciuni compusă, combinată şi scrisă într-o limbă
românească foarte frumoasă de Eminenţa Sa episcopul Camilli; dar mai multe
am văzut de cele ungureşti" 26 .
În baza cercetărilor minuţioase şi a experienţei de o viaţă, şi preotul Iosif
Tălmăcel declara, la rându-i, prin anii '60 ai secolului trecut următoarele:
"Buda-Pesta totdeauna a râvnit expansiunea asupra Moldovei, aducând ca
motiv satele noastre catolice, deşi în unele se mai vorbeşte un jargon oarecare
unguresc; sunt dovedite cu prisosinţă originea românească iar nu ungurească.
Buda-Pesta, sub masca intereselor sufleteşti ale credincioşilor noştri, urmăreşte
interese politice de expansiune. De ce oare cei de la Buda-Pesta poartă aşa de
mare grijă de satele noastre ca să nu piardă credinţa pentru că nu li se predică
ungureşte şi uită de a se îngriji de mai bine de jumătate din populaţia
ungurească din Ungaria care şi-a pierdut credinţa cu toate predicile ungureşti, şi
astăzi este cal vină, unitară, baptistă etc.? Cu predicţiunea noastră românească,
cu ajutorul lui Dumnezeu, am reuşit să nu avem aproape nici un individ din
satele noastre catolice care să treacă la vreo altă sectă".
Este bine-cunoscut că românii veniţi din Transilvania erau priviţi ca
străini şi numiţi "ungureni", adică români de peste munte, deveniţi de origine
catolică din motive istorice determinante: ocupaţia şi subjugarea austro-ungară,
înrolarea forţată în armata austriacă şi politica de maghiarizare dusă de
autorităţilor imperiale. Cercetătorul E. Dumea considera ca "transilvănenii"
erau bilingvi, vorbitori atât ai limbii maghiare, cât şi ai limbii române, chiar din
timpul sosirii lor.
Din păcate, s-a generalizat în mod greşit termenul "ceangău" (inventat în
varianta "ceangăi-maghiari", în anul 1780, de către preotul secui Zold Peter),
folosit ca nume etnic la adresa întregii comunităţi catolice din Moldova.
Urmarea imediată a constat în căutarea originii unei presupuse etnii purtând
acest nume, ceea ce, în mod normal, a determinat concluzii controversate.
Dintre diversele teorii colportate în decursul vremii, privitor la originea
26
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catolicilor din spaţiul moldav, le amintim pe cele care au susţinut ongmn
cumană a "ceangăilor", originea cabară, pecenegă, huni că, secuiască ori
maghiară a acestora.
În ceea ce priveşte populaţia catolică din comuna Săuceşti, se afirmă şi
astăzi identitatea românească. Într-adevăr, ceea ce constata S.P. Radianu în
urmă cu 126 ani cu privire la populaţia catolică din satele Schineni şi Peletuci
se confirmă întrutotul şi în zilele noastre. Astfel, prezentând istoricul bisericii
ortodoxe şi a satului Schineni cu prilejul inventarului din anul 1965, preotul
Cezar Negru arăta următoarele: "Satul Schineni este o aşezare veche de români
creştini ortodocşi cu 150 capi de familie ortodocşi şi 130 capi de familie
catolici. Ortodocşii sunt foşti clăcaşi ai fostelor moşii boereşti ( ... ), iar catolicii
nu sunt de neam unguri, ci tot români".
Acelaşi preot, după ce prezintă istoricul satului Căţeleşti şi al bisericii de
aici, continuă cu următoarele precizări: "Satul are 140 capi de familie români
ortodocşi şi 38 capi de familie catolici, cari sunt proveniţi tot din români. ( ... )
Între ortodocşi şi catolici este o înfrăţire, se încuscresc între ei vin la
slujbele bisericii ortodoxe şi la serviciile particulare din casele lor" 21.
Începând din veacul al XIX-lea, s-a afirmat şi punctul de vedere care
susţine originea românească a catolicilor din Moldova. Secolul următor, va
aduce şi primele lucrări publicate cu privire la originea românească a catolicilor
din Moldova. Există o consistentă bibliografie în acest sens, rod al unor
cercetări îndelungate, întreprinse cu precădere de cercetători maghiari, dar şi de
cercetători români. Iată ce ne precizează preotul Iosif Petru M. Pal în prefata
lucrării sale: "Citeşte cu luare aminte şi fără prejudecăţi şi te vei convinge din
partea I-a a acestei modeste lucrări că locuitorii catolici din Moldova sunt
Români neaoşi; iar din partea a II-a vei cunoaşte cine sunt Preoţii Franciscani,
care, timp de şapte veacuri, au desfăşurat pe pământul românesc un apostolat
de credinţă latină şi de naţionalism românesc, după cum se constată din
articolele: Franciscanii Minori Conventuali şi limba română; Franciscanii
Minori Conventuali şi şcoala românească şi activitatea lor literară în limba
romana-"28
În acelaşi mod, în prefaţa lucrării sale, Dumitru Mărtinaş se pronunţă
astfel: "A nega originea şi apartenenţa românească a acestei populaţii înseamnă
nu numai a ignora un capitol dureros al trecutului nostru istoric, ci şi a nega
documentului lingvistic orice valoare probantă, mergând astfel împotriva
evidenţei şi raţiunii ştiinţifice. Acest fapt de limbă şi de istorie, graiul lor
A

Direcţia Judeţeană de Cultură, fond cit. d. 5, nr. de înregistrare 217 şi 218, Inventarul
bunurilor de valoare istorică, artistică şi documentară.
28
Pr. dr. Iosif Petru M. Pal, Originea catolicilor din Moldova şi franciscanii păstorii lor de
veacuri, Bacău, 1997, partea I-a şi a II -a.
27
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românesc transilvănean, rectifică în mod fundamental persrsectiva ştiinţifică din
care trebuie privită întreaga problematică de acum înainte" 9 .
În una din anexele lucrării lor, Cosmin Lucaciu şi Aurelian Teodorescu
prezintă o scrisoare adresată mareşalului Antonescu, la data de 1O martie 1943,
de către locuitorii comunei Luizi Călugăra, care se pronunţau astfel: "Domnule
Mareşal, Subsemnaţii locuitori creştini catolici din comuna Luizi Călugăra,
judeţul Bacău, ne îndreptăm către Domnia Voastră, rugându-vă a ne asculta.
Noi ne-am ştiut că eram Români şi nicidecum Maghiari, şi ca români
căpătam actele trebuincioase în viaţa noastră, acuma nu mai putem scoate actele
ce se cer astăzi aşa numite de Origină Etnică românescă. De la Primărie ni se
spune că aşa s-a dat ordin de la Minister. Domnule Mareşal, atât strămoşii
noştri cât şi noi ne-am luptat în contra Ungurilor chiar şi în războiul din 19161918, şi nu ştim să fi fost vreun trădător din rândul nostru de dragul ungurilor.
Noi precum şi copiii noştri ne luptăm şi azi tot pentru Patria noastră dragă,
pentru România, şi nici nu suferim ca cineva să ne spună Unguri ori ceangăi.
De aceea vă rugăm ca pe Părintele şi Conducătorul nostru a da ordin ca să
fim socotiţi ceea ce suntem Români şi nu Unguri. Noi ştim că suntem de
Neam Românesc şi de religie catolică, iar nu ungurească după cum ne
poreclesc unii dintre fraţii ortodocşi. Pentru noi este o badjocură a ni se
spune că suntem Maghiari, Unguri ori Ceangăi. Cu lacrămi în ochi vă
rugăm a ne asculta şi a ne împlini cererea.
Pentru asta iscălim cu toţii" 30 .
Urmează sute de semnături, între care şi cele ale veteranilor şi văduvelor
de război.
Reacţia oficialităţilor la solicitările de această natură expediate din multe
alte sate cu populaţie catolică din Moldova nu s-a lăsat mult întârziată. Astfel,
prin dispoziţia vicepreşedintelui Consiliului de Miniştri, Mihai Antonescu, s-a
stabilit ca "ceangăii să poarte în certificatele de naţionalitate menţiunea
naţionalitate română" întrucât aceştia "sunt români din Transilvania
deznaţionalizaţi" 31 •

De aceeaşi problematică, mai ales după anul 1989, s-au ocupat şi alţi
autori, care prin lucrările lor se pronunţă, unii mai accentuat, alţii mai estompat,
în acelaşi spirit fundamentae 2 •
Dumitru Mărtinaş, Originea ceangăilor din Moldova, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
1985, partea 1-a ,,Aspecte istorice" şi partea a II-a "Aspecte lingvistice".
3
Cosmin Lucaciu, Aurelian Teodorescu, Despre ceangăii din Moldova şi originea lor, Buc.
1998, Anexa 3.
31
Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria comunei Dămieneşti, d. 611943, f. 97.
32
Jean Nouzille, Catolicii din Moldova. Istoria unei comunităţi confesionale din România, Ed.
Sapientia, Iaşi, 201 O, p. 231 -359; Anton Coşa, Comunităţile catolice din judeţul Bacău, Ed.
Magic Print, Oneşti, 2007; Anton Coşa, Monografia comunei Faraoani, Ed. Magic Print,
OneŞti, 2009; Anton Coşa, Monografia comunei Nicolae Bălcescu, Ed. Babel, Bacău, 2010.
29

Bucureşti,

°
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Încheiem acest material cu cele ce declara recent locuitorul Lucian
Hazu din satul Siretu, comuna Săuceşti: "Pentru că sunt un creştin catolic,
ceilalţi locuitori ai satului îmi spun ceangău sau chiar ungur. Înainte de 1989,
nimeni nu-mi cerea să mă declar ceangău. Acum, mai nou, din partea unor
asociaţii misionare, mi se cere să fiu mândru de această poreclă. Iar cei care
m-au poreclit aşa vin şi ne spun că noi suntem unguri. Dacă înţeleg acest grai
sunt obligat să mă declar ungur? Eu sunt, dincolo de orice clasificare,
ROMÂN, care trăieşte, simte şi vorbeşte româneşte."
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Cu privire la cea dintâi epidemie de
(1831)

holeră

din

91

ţinutul Bacău

Sorin GRIGORUŢ Ă
About the First Outbreak of Cholera in Bacau County (1831)
Abstract
Just one year after the extinction of the last outbreaks of the plague that
affected Moldova during the years 1829-1830, a new epidemie has made its presence
felt in the area between the Carpathians and the Prut: cholera morbus. Present in
Bessarabia since 1830, despite all preventive measures adopted by local authorities,
cholera broke into Moldova by the end of spring of 1831. In the region of Bacau, on
which aur analysis was focused, cholera struck from rnid-May until the end of August,
about 2 500 people were infected, of whom nearly 600 died because of cholera.
Keywords: cholera, plague, contagion, Bacău

În încercarea de a apropia cititorul de starea de spmt ce caracteriza
Moldovei în vremea epidemiilor de holeră, "acest înfricoşător rival al
1
ciumei" , vom folosi cuvintele preotului bucovinean Samoil Andrievici, parohul
din satul Ceahor2 , care, cu toate că se refereau la realităţi bucovinene de la
jumătatea veacului al XIX-lea, nu vor fi prezentat o stare de fapt cu mult
diferită de cea ce caracteriza atmosfera din principatul moldovean cu aproape
trei decenii mai devreme: "Ce easte mai rău decât săceta? Ce easte mai
stricătoriu decât lăcusta? Ce easte mai ticălos decât războiul? Şi aceste tustrele
cazne odată s-au adunat! -Ba! încă una care întrece pre ceale trii- holera cea
năprasnică (s.n.), care au deşărtat în alte ţări case gospodăreşti, şi au pustiit
curţi boereşti - aceasta boală cumplită au întrat şi în ţara noastră, răpind fără de
milă pre oameni! Nu caută la stare, nu alege vârsta, nu cruţă soiul. Tot feliul de
oameni se bolnăvescu, tot feliul de oameni mor de acul ei cel veninos. Şi de ar
trăgăna măcar cu vremea, apoi tot ar mai fi cum ar fi. Însă - aşa de grabnic
moare unul după altul, că nu apucu copii să petreacă la mormânt părinţi, nu
apucă soţul să bocească pre soţi(i), nu apucu rudeniile să facă comând pentru
rudenii. Ice plângu copii sermani, cole să tânguiescu vădane tinere; din o parte
populaţia

Călători străini despre ţările române în secolul al XIX-lea, serie nouă, voi. III (1831-1840),
voi. coord. de Daniela Buşă, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, p. 654.
2
Samoil Andriewicz, Cuvântare spre mângăerea şi înbărbătarea norodului celui certat prin
săcetă, lăcustă, razboiu şi holeră în vara anului de la Hristos 1848, tipărit pe cheltueala
osârdioşilor gospodari din satul Ceahor, spre închinare la toate bisericele din Bucovina.
1
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se aude bocetul mai celor, din alta căinările bătrânilor că au rămas de copii" 3 .
Perspectiva atât de sumbră prezentată de cel ce avea să devină mitropolit al
Bucovinei şi Dalmaţiei 4 , redată în termeni asemănători şi în alte relatări din
acele vremuri, fie că vorbim de documente oficiale, de amintirile unor
contemporani 5 sau de impresii ale unor trecători pe aceste meleaguri, ne-a
îndemnat să adunăm aceste mărturii ale trecutului şi să conturăm câteva dintre
consecinţele epidemiei de holeră asupra locuitorilor Moldovei, în special în
dimensiunea lor socială şi demografică, insistând în rândurile ce urmează
asupra situaţiei din ţinutul Bacău.
Boala
Din punct de vedere teoretic, despre epidemiile de holeră s-a scris relativ
mult în istoriografia medicală românească. Începând cu prima jumătate a
veacului al XIX-lea, urmându-se oarecum o direcţie general europeană, în
cadrul căreia medicii vremii încercau să descopere trăsăturile bolii şi
tratamentele cele mai eficiente 6 , au fost întocmite şi în spaţiul românesc o serie
de lucrări cu caracter monografie privitoare la holeră. Dintre acestea merită a fi
amintite contribuţiile medicilor Constantin Vârnav 7, Gh. Cuciureanu 8, George
Bălăceanu 9 sau C. Bacaloglu 10 . Acestora aveau să li se alăture de-a lungul
timpului şi alte lucrări, printre cele mai complexe şi mai bine documentate fiind
cea întocmită de Gheorghe Brătescu şi Paul Cernovodeanu, Biciul holerei pe
11
pământ românesc • Tocmai de aceea nu vom insista asupra caracteristicilor
3

Ibidem, p. 3.
N. Iorga, Românismul în trecutul Bucovinei, Bucureşti, 1938, p. 106.
5
Radu Rosetti, Amintiri. Ce am auzit de la alţii. Din copilărie. Din prima tinereţe, prefaţă de
Neagu Djuvara, Bucureşti, Editura Humanitas, 2013, p. 91-92.
6
M. J.-A. Buet, Histoire generale du chotera-morbus depuis 1817 jusqu'en aoiit 1831, Paris,
1831, 112 p.; Dr. Sophianopoulo, Relation des epidemies du cholera-morbus observees en
Hongrie, Moldavie, Gallicie et a Vienne en Austriche dans les annees 1831 et 1832, Paris,
1832, 166 p.; Auguste Millet, Du Chotera-morbus epidemique, Paris, 1851, 440 p.; Franfi:oisAntoine H. Fabre, Cholera-morbus. Guide du medecin practicien dans le connaissance et le
traitement de cette maladie, Paris, 1854, 375 p.; C. Daremberg, Le chotera, ses causes, moyens
des 'en preserver, Paris, 1892, 189 p.
7
Costachi Vâmav, Despre holera epidemicească sau istoriea ei în scurt, chipul în care să arată
şi în care să lăţăşte, cât şi mijloacele de a să feri şi de a să vindeca de ea şi fără doftor, Iaşi,
Tipografia Institutul Albinei, 1848.
8
Gh. Cuciureanu, Povăţuiri pentru sătenii Moldovei în ce chip trebuie a se păzi de lovirea
boalei holera şi cum se-şi dobândească ajutoriu prin leacuri casnice la întâmplare când s-ar ivi
boala aceasta în sat, în Povăţuiri pentru sătenii Moldovei la tâmplare de holeră, Iaşi,
Tipografia Institutul Albinei, 1848.
9
G. Bălăceanu, Cholera asiatică, Iaşi, 1873.
10
C. Bacaloglu, Măsurile luate în Ţările Româneşti contra ciumei şi ha/erei, laşi, 1911.
11
Gheorghe Brătescu, Paul Cemovodeanu, Biciul ha/erei pe pământ românesc. O calamitate a
vremurilor moderne, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2002.
4
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generale ale holerei, acestea fiind bine evidenţiate în contribuţiile amintite, ci
vom prezenta, pe scurt, câteva aspecte privitoare la apariţia, răspândirea şi
consecinţele demografice ale bolii, pornind de la exemplele concrete întâlnite în
mărturiile păstrate cu privire la epidemia de holeră ce a afectat ţinutul Bacău pe
parcursul anului 1831.
Dacă iniţial s-a considerat că holera este o boală "miasmatică", doctorul
Vârnav a încercat să dovedească la 1848, un fapt presupus încă de la 1831, că
holera nu se ia de la om la om, ca ciuma, nefiind "lipicioasă" 12 . În cazul holerei
alţii sunt principalii factori ce contribuie la transmiterea bolii, apa de băut
reprezentând cel mai puternic mijloc de diseminare. Ca factori agravanţi se
remarcă relele condiţii de trai, locuinţele joase, întunecate şi umede, precum şi
lipsa igienei. Predispuşi îmbolnăvirii erau mai ales copiii şi bătrânii 13 . Pentru a
completa imaginea de ansamblu a epidemiei prezentăm şi "icoana cea
obicinuită a bolii" 1\ adică principalele simptome. Conform doctorului Costachi
Vârnav, "omul lovit de această epidemie se schimbă îndată la faţă şi simţeşte o
greutate în tot trupul, o neliniştire, o nemulţămire şi o îngrijire neobişnuită.
Cheful bolnavului se strică, somnul se tulbură sau piere, pofta de mâncare se
taie" 15 . Iar "dacă răceala pe trup creşte până la înţăpenire, să prelăţeşte pe lângă
inimă şi pe limbă, se iscă sudoare răce,- pielea să zbârceşte pe degite, durerile
încetează pe loc şi cârceii se prifac în amorţală, dacă cu semnele unei îndreptări
înşălătoare se arată lipsa simţirei şi a cunoştinţei şi se ivesc ici cole pete vinete
pe faţă, pe mâini şi pe picioare, atunci nici moartea nu este departe'" 6 . De cele
mai multe ori decesul survenea în câteva ore şi cel mult la una, două zile 17 •
Prevenirea
Primele informaţii despre epidemia de holeră aveau să sosească la
Bacău încă de la 22 septembrie 1830, când Divanul Împlinitor adresa
Isprăvniciei Bacău o poruncă venită de la Comisia Carantinelor, prin care se
cerea ispravnicilor să supravegheze punerea în practică a câtorva măsuri de
igienizare, atât prin târguri, cât şi prin satele ţinutului şi "să cerceteze stare
sănătăţii lăcuitorilor cu ce mai mare priveghere" 18 • Aceste date urmau să fie
obţinute de la zapcii rânduiţi prin ţinut, pentru a fi trimise ulterior, ierarhic,
până la Comisia Carantinelor, urmând principii asemănătoare cu cele ce au
funţionat şi în anii 1828-1829, înainte de a izbucni în Moldova epidemia de

12

Costachi Vâmav, op.cit., p. 34-60.
C. Bacaloglu, op.cit., p. 19-21.
14
Gh. Cuciureanu, op.cit., p. 34.
15
Costachi Vâmav, op.cit., p. 21.
16
Gh. Cuciureanu, op. cit., p. 34.
17
Ibidem.
18
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Isprăvnicia Bacău, tr. 133, op. 150, dos. 33/l830, f. 5 r.
13
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ciumă 19 • La începutul lunii noiembrie, ispravnicii primeau informaţii mai

precise despre boala epidemică ce fusese descoperită în mai multe locuri din
Rusia în vara acelui an, trimeţându-li-se o scurtă însemnare despre acea boală,
cu arătarea "fiinţăi ei". Aceştia aveau obligaţia de a da câte o copie a "semnelor
bolii" mai întâi la târgurile unde erau doctori, pentru ca aceştia să ştie care erau
20
măsurile de urmat "dacă să va întâmpla a să ivi asămine boală" . Dată fiind
21
raritatea doctorilor prin târgurile Moldovei , situaţie cunoscută fără îndoială şi
de reprezentanţii administraţiei ruse, se preciza ca în târgurile şi satele unde nu
erau doctori să se dea instrucţiunile tuturor posesorilor de moşii. Cu acest prilej
ispravnicii de Bacău nu ezită să se plângă Divanului că acel ţinut "se află lipsit
de doftor din pricină că boierii şi celelalte trepte şăzători aice nu să unesc a plăti
lefi doftorului ci s-ar pute găsi şi, la întâmplari, aleargă pi la alti târguri cu
depărtare şi iarăşi la boale pripuelnice Isprăvnicia nu are mijloace să
cerceteze"22 . Cu toate că în acel târg se afla doctorul Vilner, deoarece nu i se
plătea salariu, acesta pare să îşi fi căutat de interesele sale, preferând să-şi
găsească singur clientelă, care fără îndoială îl răsplătea mai bine decât ar fi
reuşit autorităţile locale. Divanul avea să răspundă în termeni destul de duri la
solicitarea Isprăvniciei Bacău de a primi un doctor, "de vremi ce dumnealor
boerii aflători în ţinutul acela nu-ş cunoscu binili şi folosul dumnealor de a ţâne
un doftor cu leafă, ca să-I aibă totdeauna gata ori la ci întâmplare, macar deşi di
cătră Divan li s-au scris şi au sfătuit la cele de cuviinţă pentru folosul
opştesc" 23 . Într-adevăr, Divanul Împlinitor comuni case Isprăvniciei Bacău şi la
22 noiembrie 1830 despre imposibilitatea Vistieriei de a plăti salariul doctorului
Vilner ca medic al ţinutului, angajarea unui medic fiind un "bine obştesc", la
împlinirea căruia trebuiau să contribuie boierii şi negustorii ce locuiau în
târgurile acelui ţinut24 .
Din instrucţiunile trimise în ţinut putem observa care erau cunoştinţele
autorităţilor cu privire la această epidemie "foarte puţin ştiută". Responsabilii
de la Comitetul Sănătăţii şi al carantinelor credeau că holera apare mai cu
seamă "pi la locurile cu udeală, gioasă di pi lângă maluri şi glodoroasă" şi că,
"neasemănat slăbeşti pi la locuri uscăcioasă, iară mai vârtos pi la locuri înalte şi
19

Idem, tr. 137, op. 154, dos. 1611828.
Idem, tr. 133, op. 154, dos. 3311830, f. 9 r.
21
În anul 1829, în ţinutul Bacău sunt atestaţi doar doi medici: unul la Bacău, doctorul Petrache
şi unul la Târgu Ocna, doctorul Eperis (Idem, Comitetul Sănătăţii, dos. 6/l829, f. 4 r; Paul
Pruteanu, Medici în Moldova înainte de Regulamentul Organic, în Din istoria medicinii
româneşti şi universale, sub îngrijirea V. L. Bologa, Bucureşti, Editura Academiei Române,
1962, p. 256).
22
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Isprăvnicia Bacău, tr. 134, op. 151, dos. 76/1831, f. 28 r.
23
Ibidem, f. 39 r.
24
Idem, tr. 133, op. 150, dos. 33/1830, f. 19 r.
20
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de munţi sau dealuri" 25 , afectând mai ales pe "oamenii di stari de mijloc şi mai
gios, iară mai ales pe meşterii ci să îndeletnicesc pi lângă foc precum adică
herarii, pitarii şi alţi, dicât pi stare di mai sus"26 .
Deoarece boala se răspândea în Basarabia, principalele măsuri de
prevenire se îndreptau spre această zonă, graniţa de pe Prut fiind atent
supraveghetă. Ispravnicii de la Bacău au primit şi ei instrucţiuni pentru a lua
măsurile necesare în vederea ridicării unor colibe la marginea de răsărit a
ţinutului, acestea urmând a fi făcute bine, "precum va ceri trebuinţa, spre a pute
şăde oamenii şi a nu pătimi la vremi greli" 27 . Urmau să fie rânduiţi câte patru
oameni la fiecare colibă, aleşi de prin satele învecinate. Aceştia erau puşi în
seama unui zapciu, care trebuia selectat din rândul mazilo-ruptaşilor. Zapcii
trebuiau să fie cu ştiinţă de carte, "spre a pute urma îndatoririle lor" şi să aibă
"fieştecare cal", informaţiile fiind astfel transmise cât mai repede către
isprăvnicie 28 .
În încercarea de a preveni apariţia epidemiei sau de a limita efectele
nefaste ale acesteia dacă boala s-ar fi răspândit în ţară, se prefigurau trei tipuri
de măsuri:
Măsura poliţienească (s.n.) prevedea:
"1 iu. di a opri sloboda cuminicaţâe cu ace li locuri pi undi urmează boala
aceasta.
ii. dia aşăza mai cu lărgime pi locuitori(i) di pi la locurile udu[da]roasă
şt g10asă.

3li. dia lua priveghe spre a să întrebuinţa mâncările sănătoasă.
41i. dia să întrebuinţa îmbrăcăminte călduroasă pi la locurile uduroasă şi
vremile di noapte" 29 .
Măsura caranticească (s.n.) urmărea o limitare a propagării flagelului
printr-o serie de măsuri aplicate şi în timpul epidemiei de ciumă:
"1. drumeţilor celor sănătoşi ci vin di pi la locurile molipsiti li iaste
îndestul să ţii vade di 5 zile supt priveghere carantinicească, iar cei
cu prepus di sămni sau di boala mai sus arătată trebui să ţii
carantină 14 zili.
21i. lucrurile şi straiele di pi la oamenii ci vor vini şi vor fi în prepus,
căutându-să după felul acelora, să cuvini aerisi ori să să speli cu
•
apă ori cu amesticătură di apă hloriroloi sau să să afumi şi să să

25

Ibidem, f. 1O r.
Ibidem.
27
ldem, tr. 134, op. 151, dos. 76/1831, f. 1 r.
28
Ibidem, f. 13 r.
29
ldem, tr. 133, op. 150, dos. 3311830, f. 10 v.-11 r.
• Probabil clor, apa de clor fiind întrebuinţată ca dezinfectant.
26
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iar celilalte lucruri şi mărfuri după ispitiri s-au dovidit că
aceste miasmă nu o priimesc.
3li. pi cei ce vin di pi la locuri(le) aceştii ipidimii, cu prepus şi fără
prepus, să li să speli trupurile cu holercă di pâini caldă sau cu
amesticături di apă hloriroloi*, ci s-au cunoscut nu di prisos"30 .
Nu în ultimul rând, măsura doftoricească (s.n.) preciza câteva dintre
acţiunile ce trebuiau întreprinse după apariţia cazurilor de holeră, fiind absolut
necesară separarea celor bolnavi de cei sănătoşi, şi unii şi ceilalţi urmând a fi
aşezaţi în spaţii deschise. Camerele în care aveau să fie adăpostiţi cei bolnavi
trebuiau "să să stropască cu amesticături apă hlorivo( sau di var" 31 • În ceea ce
priveşte tratamentele despre care se considera că ar îmbunătăţi starea
suferinzilor, luarea de sânge rămânea un remediu de căpătâi, alături de care se
mai recomandau tot felul de leacuri pentru "curăţire stomahului", dintre toate
remarcându-se menta, ce pare să fi fost considerată un adevărat panaceu. Dintre
medicamentele recomandate doctorul urma să "potrivască împreunare acelora
spre dipărtare cumplitii căderi şi a altor împregiurări îngiugati cu boala" 32 .
Răspândirea.

Cu toate măsurile de prevenire ce pot fi observate din corespondenţa
între Isprăvnicie şi dregătorii trimişi în ţinut, măsuri între care se
remarcă atenţia acordată păstrării curăţeniei în case şi curţe 3 , precum şi a unei
sumare igiene personale, "sâlnicul omor a norodului de epidemiceasca boală
holera morbus au pătruns pâră şi în acel ţinut", primele îmbolnăviri şi decese
fiind semnalate în luna mai a anului 1831. Acestea au fost aproape simultane cu
primele cazuri însemnate la Iaşi şi în celelalte ţinuturi ale Moldovei 34 , holera
fiind adusă în Principat de "fugarii de dincolo de Prut sau de ostaşii ruşi care
circulau înăuntru şi înafara ţării, de cele mai multe ori fără a efectua zilele de
carantină" 35 . Dacă până la 17 mai 1831, "din mila lui Dumnezeu" locuitorii
ţinutului fuseseră "curaţi de lipicioasa boală", la 19 mai, ispravnicul este nevoit
să semnaleze primele cazuri de holeră. El scria Divanul Împlinitor despre
raportul ce-l primise de la căpitanul târgului Bacău prin carei se făcea cunoscut
"că aseară, mai 18, o Catrina Rotăriţa de lângă dumnealui stolnicul Dumitru
Sacară s-au bolnăvit şi, vărsând şi vineţindu-se tot trupu, astăzi la 1O ceasuri au
purtată

30

Ibidem, f. 11r.
Ibidem.
32
Ibidem, f. 11 v.
33
Ibidem, f. 46 r., 199 r.
34
Dacă în ţinutul Iaşi primele cazuri sunt semnalate încă din luna aprilie 1831, în celelalte
ţinuturi epidemia avea să izbucnească în a doua jumătate a lunii mai sau în primele zile ale lunii
iunie (Idem, Litere, V/246, f. 183 r.).
35
Gh. Brătescu, Paul Cemovodeanu, op. cit., p. 22.
31
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şi murit" 36 . De asemenea şi "un mazil, Ioan Macovei, iarăşi astăzi bolnăvindu

zgârcindu-i-se picioarele, precum şi un Iancu Abăgeriu, iarăşi
au început a vărsa şi i-au slăbit tot trupul, răcindu-i trupu
fără a pute vorbi. După întrebuinţare doftoriilor însămnate prin poroncu pâră
acum n-au murit. Asămine şi un Gheorghi Călin, iarăşi asămine bolnăvind-se,
37
după întrebuinţare doftoriilor s-au îndreptat" . Diagnosticarea acestora, atât a
defunctei Catrina, cât şi a celor bolnavi a fost făcută de "un doftor ce atunce
veni să de afară ai ce în târg" 38 . Situaţia pare să se agraveze, peste doar două zile,
la 21 mai, ispravnicii raportând decesul celor menţionaţi anterior şi, "de atunce
pâră acum, în ceasul acesta al doi le din noapte, mai 21, s-au mai bolnăvit încă
16, din carii unul esti nădejde să scapi fiindcă au început şi a vorovi şi a mânca
după întrebuinţare doftoriilor" 39 . Boala ce răpise atât de grabnic patru suflete
fusese identificată de "doctorul Terţ", ce venise întru revizuire, iar concluzia
deloc încurajatoare: holera morbus. Din cei 16 molipsiţi au mai murit patru, doi
,jidovi" şi 2 creştini, iar a doua zi s-au mai îmbolnăvit alţi patru băcăuani, un ·
evreu cu femeia lui şi două unguroaice, în vreme ce din ceilalţi "unii mai
dădeau semne că s-ar mai îndrepta'.4°. La 27 mai s-a întocmit o primă statistică
cuprinzătoare de numărul celor ce s-au îmbolnăvit şi a celor decedaţi: "din 82
ce s-au îmbolnăvit parti bărbătească şi fimeiască, jidovi, opt au murit şi 10 să
află bolnavi, iar ceilalţi s-au îndreptat. Iar din creştini, parte fimeiască şi
bărbătească, din 68 câţi s-au îmbolnăvit, 21 au murit şi 15 sunt bolnavi, iar
ceilalţi s-au îndreptat din mila lui Dumnezeu'.4 1• Peste alte cinci zile sunt
semnalate noi îmbolnăviri şi decese, dar, fapt îmbucurător, şi un număr de
însănătoşiri. Astfel, la 2 iunie, Divanul Împlinitor era înştiinţat că la Bacău se
mai îmbolnăviseră 32 de creştini "din care 1O au murit, 1O se află bolnavi şi
ceilalţi s-au îndreptat", iar dintre cei 13 evrei ce contactaseră boala, doar unul
murise, şase erau încă bolnavi, în vreme ce alţi şapte îşi reveniseră 42 • Cu toate
că până la jumătatea lunii iunie au fost deja semnalate numeroase cazuri de
îmbolnăviri şi decese, autorităţile nu par a se fi grăbit în adoptarea măsurilor
necesare pentru limitarea efectelor epidemiei. Abia la 16 iunie s-a luat decizia
de a se numi câte doi boieri ţinutaşi pe la ocoale "spre priveghere şi stârpire
boalii holera morbus", iar la 27 iunie lista acestora era completă: căminarul
Costache Ciute şi paharnicul Ioniţă Lupaşcu la ocolul Bistriţa de Jos, serdarul
Alecu Ureche şi Alecu Bârlădescu la Bistriţa de Sus, serdarul Grigori Busuioc
se,

vărsând şi

astăzi bolnăvindu-se,

Arhivele Naţionale Iaşi, fond Isprăvnicia Bacău, tr. 134, op. 151, dos. 76/1831, f. 36 r.
1bidem.
38
Ibidem.
39
Ibidem, f. 36 v.
40
Ibidem, f. 3 7 r.
41
Ibidem, f. 58 r.
42
Ibidem, f. 63 r.
36
37
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postelnicul Sandu Chiriiac la Tazlăul de Sus, căminarul Spiridon Pandele şi
serdarul Costache Orbescu la Tazlăul Sărat, sulgerul Enăcachi Chiriiac şi
postelnicul Grigore Poienaru la Tazlăul de Jos, iar la ocolul Trotuş au fost
43
rânduiţi stolnicul Grigore Scripţanovschi şi paharnicul Mihălachi Fote .
Virulenţa epidemiei determină autorităţile să conştientizeze riscul ca
însişi doctorii de prin ţinuturi să fugă sau să refuze "darea agiutoriului
pătimitorilor de boala holerii", tocmai de aceea, în astfel de situaţii, cercetarea
bolnavilor urma să fie făcută de bărbieri, pe baza instrucţiunilor trimise în ţinut,
mai ales că "sămnile aceştii boali atâta sunt de înţălesî, încât nu mai trebui di a
să ceti priscripţile ci s-au publicarisit şi apoi fără grişală să poati di a să lua
încredinţare de dânsa" 44 • Tributare încă teoriei miasmati ce, autorităţile vedeau
ca singură soluţie pentru a împiedica răspândirea epidemiei ieşirea locuitorilor
din sate şi oraşe şi aşezarea vremelnică "la câmpu, în locuri înalte, spre airisiri",
fiind convinşi că "numai acest mijloc este mai de folos pentru istiresâre acestui
rău" 45 . Din statisticile păstrate, o parte dintre acestea urmând a fi redate ca
anexe ale acestui studiu, se poate observa că apogeul epidemiei a fost în lunile
iunie şi iulie, după care, treptat, intensitatea flagelului a scăzut. La nivelul
întregului ţinut au fost înregistrate 2 491 cazuri de îmbolnăviri, un număr mai
mare de molipsiri fiind semnalat doar în ţinuturile Putna (3 356), Tutova (4
462), Roman (4 683) şi Iaşi (5 793) 46 . Cu toate acestea, numărul deceselor din
ţinutul Bacău (584) este relativ redus faţă de celelalte ţinuturi, doar în Fălciu
(39), Herţa (417) şi Roman (457) 47 fiind înregistrate mai puţine decese ca la
Bacău. În cadrul ţinutului se observă cu uşurinţă că cei mai mulţi morţi de
48
holeră au fost înregistraţi în oraşul Bacău (224) şi la Târgu Ocna (155) , ceilalţi
locuitori decedaţi din pricina epidemiei găsindu-şi sf'arşitul prin satele
ţinutului49 .
Numărul mare de îmbolnăviri şi decese din cuprinsul ţinutului,
incertitudinea generală determinată de necunoaşterea precisă a cauzelor bolii, a
modului de răspândire şi mai ales de tratare, a făcut, fără îndoială, ca vara
anului 1831 să rămână una de tristă aducere-aminte pentru locuitorii ţinutului
Bacău, generaţii întregi J'ăstrând vie amintirea vremurilor când "au fost holeră
în pământul Moldovei"5 •

43

Ibidem, f. 74 r.
Ibidem, f. 99 r.
45
Ibidem, f. 105 r.
46
Idem, Litere, V/246, f. 183 r.
47
Ibidem.
48
Ecaterina Negruţi, Structura demografică a oraşelor şi tâgurilor din Moldova 1800-1859
(Contribuţii), laşi, Fundaţia Academică ,.A,.D. Xenopol", 1997, anexa nr. 5.
49
Arhivele Naţionale laşi, Litere, V/247, f. 107 r.
50
Ilie Corfus, Însemnări de demult, laşi, Editura Junimea, 1975, p. 319.
44
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Anexe51
Vidomostii de lucrările epidemiceştii boali holera morbus, ci au uneltit di la 15
iuni( e) şi pâr la 22, 1831, precum mai gios să arată
Târgui

Bacău

Câţi

s-au

bolnăvit

Luni, iuni(e) 15
Marţi, 16
Miercuri, 17
*Gioi, 18

11
5
11
8

Câţi au
mai sporit
24
38
29
36

Din no. acestora
Morţi

Preboliţi

Rămaşi

18
23
25
28

12
9
7
9

5
11
8
7

*Adecă gioi, la 18, au fost rămaşi de la 178 bolnavi, piste noapti şi în aceiaşi zî au mai sporit
36, făcând de toţi 44, din cari 28 murind, rămân 16. Din aceştiia 9 pribolindu-să, rămân numai
7. Pi aceştia să cuvini să-i treci la 19 iuni(e), vin iri, în rostul 1iu iar nu altfel.

Arhivele Naţionale

Iaşi,

fond

Isprăvnicia Bacău,

tr. 134, op. 151, dos. 76/1831, f. 11 O r.

Vidomostie de lucrare baalii holera morbus de la 8 iuli(e)
Târgui

Câţi

s-au
aflat
6
6
8
17
17

Bacăului

De la 7 până la 8, m(i)ercuri
Gioi, la 9
Vineri, la 1O
Sâmbătă, la Il
Duminică, la 12
Luni, la 13
Marţi, la 14
Arhivele Naţionale

laşi,

fond

5
59

Isprăvnicia Bacău,

Câţi

au
sporit
9
9
21
6
8
8
7
68

şi până

la 14

Din no. acestora
Morţi

Preboliţi

Rămaşi

3
1
4
2

6
6
8
4
25

6
8
17
17

-

5
7
60

3
2
15

-

3
52

tr. 134, op. 151, dos. 76/1831, f. 120 r.

Vidomos(tie) de lucrare baalii holera de la 22 iul(ie) pân la 28
Bacău

Miercuri, la 22
Gioi, la 23
Vineri, la 24
Sâmbătă, la 25
Duminică, la 26
Luni, la 27

Câţi

s-au

bolnăvit

4
4
3
2
4
4

Câţi s-au
mai sporit
4
5
4
5
4
5

Din no. acestora
Morţi

Preboliţi

Să află

1
2
2
1

3
4
3
2
4
4

4
3
2
4
4
3

2

Facem precizarea că aceste tabele statistice au fost transcrise păstrând întru totul datele din
documentele originale, chiar dacă în unele cazuri se pot observa câteva erori de calcul sau alte
51

inadvertenţe.
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1

Marţi, la 28

Arhivele Naţionale

3
Iaşi,

fond

5

Isprăvnicia Bacău,

1

3

4

tr. 134, op. 151, dos. 76/1831, f. 146 r.

Vidomos(tie) de lucrare boalii holera de la 29 iul(ie) pân la 4 av(gu)st
Câţi

Bacău

s-au

bolnăvit

M(i)ercuri, 29
Gioi, 30
Vineri, 31
Sâmbătă, 1 av(gu)st
Duminic(ă), 2
Luni, 3
Marţi, 4

Sporiţi

4
2
1
3
6
2
5

4
2
3
9
3
6
4

Din no. acestora
Morţi

Preboliţi

Să află

2
1

4
2
1
4
6
2
5

2
1
3
6
2
5
4

2
1
1

-

Arhivele Naţionale Iaşi, fond Isprăvnicia Bacău, tr. 134, op. 151, dos. 7611831,

f. 148 r.

Vidomostie de lucrare boalii holerii morbus de la 12 iuni(e) de când s-au ivit în
târgui Ocnii
Târgui Ocnii

Câţi

s-au
aflat

-

La 12 iunii
La 13 iunii
La14iunii
La 15 iunii
La 16
La 17
La 18
La19
La20
La2l
La22
La23
La24
La25
La26
La27
La28
La29
La30
Arhivele Naţionale

3
4
4

5
8

6

3

3

4
4
2
46
laşi,

fond

Câţi

au
sporit
13
16
17
20
10
13
12
16
9
19
9
14
12
14
18
6
10
2
8
238

Isprăvnicia Bacău,

Din no. acestora
Morţi

Preboliţi

6
9
9
5
5
3
7
3
8
4
6
4
3
6
6
2
6
1
1
95

7
4
7
16
9
10

Rămaşi

10
9
9
9
7
12
5
13

3
3
9
142

tr. 134, op. 151, dos. 7611831, f. 123 r.
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4

5
8

6

3

3

4
4
2
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Vidomostie di lucrare boalii holera morbus de la 1 iuti( e)
Târgui Ocnii

Câţi

s-au
aflat

-

La 1 iuli(e)
La 2 iuli(e)
La 3 iuli(e)
La4
La 5 iuli(e)
La 6 iuli(e)
La 7 iuli(e)
LaS
La 9 iuli(e)
La 10 iuli(e)
La 11 iuli(e)
La 12 iuli(e)
La 13 iuli( e)
La 14 iuli(e)
La 15 iuli(e)

4
3
2
4
4
8
7
10
12
11
5
6
7
83

Câţi

au
sporit
6
12
8
10
13
16
10
12
14
15
10
9
11
15
9
170

101
şi până

la 15

Din no. acestora
Morţi

Preboliţi

Rămaşi

2
3

4
5
9
9
7
12
5
10
9
9
9
13
9
13
10
133

4
3
2
4
4
8
7
10
12
11
5
6
7
6
89

2
4
4
1
3
2
4
2
2
1
1

31

-

Arhivele Naţionale laşi, fond Isprăvnicia Bacău, tr. 134, op. 151, d. 76/1831, f. 125 r.

Vidomostie de lucrare
Târgui Ocnii

epidemiceştii

Câţi

s-au

bolnăvit

Joi, la iulie 16 cu
acei rămaşi de la 15
iulie
Vineri, 17
Sâmbătă, 18
Duminică, 19
Luni, 20
Marţi, 21
M(i)ercuri, 22
Joi, 23
Summa
Arhivele NaţiOnale Iaş1, fond

boale holera de la 16 pân la 23 iulie

Câţi s-au
mai sporit
bolnavi

Morţi

Din no. acestora
Bolnavi
Preboliţi

rămaşi

6

4

2

5

3

3
4
8
7
8
10
8

12
14
15
14
20
17
14

2
3
3
2
6
2
2

9
7
13
11
12
17
13

4
8
7
8
10
8
7

. .

Isprăvnicia Bacău,

22
tr. 134, op. 151, d. 7611831, f. 138 r.
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Vidomostie di lucrare epidemiceştii boale holera de la 24 şi pân la 30 iulie
Câţi

Târgui Ocnii

bolnăvit

Vineri, iulie 24, cu
acei rămaşi de la 23
Sâmbătă, 25
Duminică, 26
Luni, 27
Marţi, 28
Miercuri, 29
Joi, 30
Arhivele Naţionale

laşi,

Câţi s-au
mai sporit
bolnavi

s-au

fond

vidomostii vinite
di pi la ţânut(u)ri di
lucrările boalii holera
morbus

Preboliţi

rămaşi

7

11

2

12

4

4
6
4
4
4
5

16
7
8
6
10
8

1
3
1
1
2

13
6
7
5
7
6

6
4
4
4
5
7

Isprăvnicia Bacău,

Obşteşti

Morţi

Din no. acestora
Bolnavi

Câţi

s-au
bolnăvit

-

tr. 134, op. 151, d. 76/1831, f. 145 r.

Din no. acestora
Câţi

au
sporit

Morţi

Preboliţi

Să află

562
123
637
123
115
142
1 702

81
32
161
53
115
142
584

434
93
267
69

441
90
276

-

-

-

-

863

807

Bacău

De la ivire boalii, 18 mai,
pâr la 10 av(gu)st
In târgu Bacăului
Jâdovi, ot
Târgu Ocnii
Ocol Tazlăului Sărat
Tazlău di Gios
Trotuşul

şi

442
81
266

-

789

Arhivele Naţionale laşi, Litere, V/247, f. 107 r.
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Programul de organizare şi modernizare a Poliţiei din Moldova
în perioada cuprinsă între Regulamentul Organic şi Unirea
Principatelor (1832-1859).
Studiu de caz - Poliţia oraşului Galaţi
Adrian POHRIB

The Pro2ram of Or2anizin2 and Modernizin2 the Police from Moldavia, in
the Period Between the Or2anic Regulations and the Unification of the
Principalities (1832-1859).
Case Study - the Police of the Town of Galaţi
Abstract
The article highlights several events that represented landrnarks of the program
of organizing and modemizing the police from Moldavia, in the period between the
Organic Regulations and the Unification of the Principalities (1832-1859). The efforts
for the modemization of the Police consisted in the issue of some orders and
regulations aiming at a more definite delimitation of the tasks. Moreover, the Police
attempted to identify some sources of income that would have ensured the deployment
of its activity in optimal conditions.
The paper also includes a case study regarding the Police of the town of Galaţi,
which highlights the way the normative acts issued by it, as well as the financial and
material hardships influenced the evolution of this institution.
Keywords: the Organic Regulations, the Unification of the Principalities,
Police, Galaţi

Prevederile Regulamentului Organic (1832). Date certe privind
istoricul poliţiei gălăţene nu apar decât în perioada modernă, după anul 1832.
Totuşi, într-o formă sau alta, sub diferite denumiri, anumite organisme şi
instituţii au însoţit statul în diferite etape istorice, pentru că orice stat are nevoie
de ordine internă, deci şi de structura prin care aceasta să fie asigurată. La
început comandanţii oştirii aveau şi atribuţia de a veghea la ordinea internă, pe
care o realizau prin organe specializate: ispravnici, pârcălabi, privighetori ai
ocoalelor, de oraş şi de graniţă, polcovnici de poteră, seimeni, armaşi, zapcii,
străjeri- denumiri ce stratificau raza de acţiune a purtătorului lor.
Izvoare scrise privind un început de organizare statuată avem abia din
anul 1508, când se înfiinţează la curtea lui Radu cel Mare un vătaf de vânători.
Mai târziu, în timpul domniei lui Mihai Viteazul, prin influenţă turcească,
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numele de vătaf a devenit agă 1. Schimbarea denumirii a fost însoţită şi de
·
prerogative sporite faţă de cele ale vătafului domnesc 2 .
Agia se transformă în poliţie în timpul ocupaţiei ruseşti din 1806-1812,
iar în anul 1848, sub domnia lui Gheorghe
Bibescu, denumirea de agă se transformă în
"şeful poliţiei", titlu care din anul 1859 este
transformat în "prefect de poliţie" 3. Vel aga
(marele agă) fixa preţurile produselor
alimentare şi supraveghea respectarea
acestora, a ordinii publice în localuri,
întocmea orarul de funcţionare a magazinelor
şi se ocupa cu menţinerea curăţeniei târgului.
Primul drapel al Poliţiei, pe care era pictat
chipul Maicii Domnului şi al îngerului
aducător al Bunei V estiri, a fost înmânat, în
anul 1822, marelui agă Mihăiţă Filipescu de
către domnul Grigore Dimitrie Ghica (foto ).

Denumirea de agă este adoptată la noi prin mijlocire turcească, iar în secolul al JCYI-lea avea
de comandant. In legătură cu etimologia cuvântului, vezi Florin N. Şinca, Din
istoria poliţie i române, Bucure şti 2006, pp. 145-150.
2
Pentru identificarea dregătorilor, vezi lucrarea lui N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători
din Ţara Românească şi Moldova sec. XIV-XVII, Bucureşti, 1971.
3
În momentul de faţă există mai multe păreri în legătură cu etimologia cuvântului "poliţie". În
opinia lui Florin Şinca cuvântul "poliţie " provine din grecescul politeia, însemnând organizare
politică, guvernământ, sau activitate de ordine într-un stat. În greaca veche, "poleis" desemna
cetatea. Majoritatea cercetătorilor consideră că , la noi, acest cuvânt a intrat prin mijlocire
fanariotă. Mai înainte de vremea acestora, putem considera că "poliţia " - în sensul de
"activitate de stat" - se referea la domnitor şi la marii dregători (oblăduitorii) . Cuvântul
"poliţie" desemna la început "întreaga activitate de interes public, gospodărire, guvernare şi
administrare" a treburilor obşteşti, fiind împământenit probabil în epoca fanarioţilor, cu sensul
de activitate de stat şi chiar de stat propriu-zis, considera fostul director al Siguranţei Generale a
Statului, Eugen Bianu. Acelaşi autor îşi exprimă rezerve în legătură cu anul 1806 ca fiind anul
în care este consemnată această instituţie în documente, opinând că termenul de "Comitetul
politiei", care se regăseşte în documentele contemporane ocupaţiei ruseşti , face referire de fapt
la "Comitetul oraşului", afirmaţie susţinută, printre altele şi de expresia "lăţimea politiei" cu
sensul de "lăţimea oraşului", ori "paza bunei rânduieli în politia Bucureştilor" cu sensul "paza
bunei rânduieli în oraşul Bucureştilor" Un alt document datat 26 februarie 1828 consemnează
"brutarii poliţii Bucureşti" (Florin N. Şinca, op. cit., p. 152). Constantin Gheorghe, fără a aduce
argumente pro sau contra, avansează anul 1848 ca fiind anul în care agia s-a transformat în
poliţie (Constantin Gheorghe, O istorie a internelor în date, Bucureşti, 2001, p. 50).
4
Ioan Suciu, Agia - instituţie premergătoare a Ministerului de Interne, în "Tradiţii, educaţie,
cultură", Ed. Ministerului de Interne, Bucureşti, 2002, p. 148. Steagul a fost descoperit în anul
1995, iar de atunci, datorită însemnelor hagiografice- Îngerul Bunei Vestiri, Ziua Poliţiei se
sărbătoreşte în fiecare an la 25 martie.
1

accepţiunea
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La
8
martie
1821,
locotenent-colonelul I.P. Pestel
adresa generalului P.D. Kiselev o
notă informativă cu privire la luptele
desfăşurate la 21 februarie la Galaţi
între eterişti şi turci. În dimineaţa
zilei, toţi grecii, împreună cu
amăuţii care se aflau în Galaţi , sub
comanda grecului Caravia, şeful
poliţiei greceşti înfiinţată de Şuţu cu
câteva luni înainte, au atacat pe
turci, care s-au retras în casa şefului
poliţiei turceşti. Raportul de forţe
/
fiind inegal, grecii 600 de oameni,
iar turcii numai 80, după patru ore
toţi turcii au fost ucişi cu preţul a 12 morţi şi şase răniţi. Casa în care s-au
adăpostit turcii în timpul luptei a fost incendiată de greci, din care cauză câteva
prăvălii şi magazii învecinate au căzut, de asemenea, pradă flăcărilor. Datorită
acestor întâmplări care au semănat panică, populaţia s-a împrăştiat în satele
dimprejur, manifestându-şi chiar intenţia de a trece în Basarabia. Agentul Rusiei
a plecat şi el din Galaţi , fapt care a dus la accentuarea stării de nelinişte şi haos.
Din fericire, paşa din Brăila a comunicat, în urma unei di scuţii avute cu agentul
austriac, faptul că nu poate interveni în Moldova fără aprobarea sultanului, care
fusese înştiinţat în acest sens, ceea ce a dus la o liniştire a populaţiei gălăţene
care a început să revină în oraş 5 .
Prima atestare documentară a termenului de "poliţie" în oraşul Galaţi
este prezentă într-un raport din anul 1832 al Sfatului Municipal către
Departamentul Treburilor din Lăuntru, în care se face referire la imobilul unde
avea să funcţioneze Spitalul Militar orăşenesc : " şi că nimeni nu voieşte a-şi da
casa de spital, din partea obştii s-a încheiat jurnal la .Casa Sfatului Municipal ca
să se dea casele obştii în care sunt aşezate canţelariile atât a Pârcălăbiei , cât şi a
Sfatului Municipal, cum şi a Poliţiei , cu toate materialele ce Pârcălăbia s-a tot
găsit" 6 .
Epoca dintre Regulamentul Organic şi mijlocul secolului al XIX-lea.
O nouă etapă în dezvoltarea oraşului Galaţi începe cu epoca Regulamentului
Organic şi venirea la tronul Moldovei a lui Mihail Sturdza ( 1834-1849)7 , care
dorea să vadă înflorind negoţul în cel dintâi port al ţării. Pentru sistematizarea
Cezar Bejan, Alexandru Duţă, Stelian Iordache, Viorica Solomon, Tezaur documentar
1988, p. 63 .
Arhivele Naţionale laşi , fond Secretariatul de Stat al Moldovei, tr. 1764, op. 13, d. 128/ 18321834, f. 14.
7
Pentru realizările din timpul domniei lui Mihail Sturdza, vezi Ioan C. Filiti, Domniile române
sub Regulamentul Organic 1834-1848, Bucureşti , 1915, pp. 444-663 .
5

~ălăţean , Bucureşti,

https://biblioteca-digitala.ro

106

Acta Bacoviensia X/20 15

oraşului, a cerut contelui Pavel Kiseleff planurile oraşului maritim Odessa, pe
care 1-a luat ca model în dezvoltarea oraşului. A fost instituit regimul de portofranco, au fost construite primele cazărmi militare, a început pavarea străzilor
cu piatră, alinierea străzilor, s-a înfiinţat carantina, deservită de personal şi
poliţie specială, s-a construit primul spital. De asemenea, s-a înfiinţat o şcoală
8
militară pentru ofiţeri, o şcoală comercială şi un tribunal comercial .
În deschiderea sesiunii ordinare a Adunării din 21 ianuarie 1835,
Sturdza remarca la capitolul realizări în cazul Galaţiului, sistematizarea
oraşului, înfiinţarea unei Companii de Pompieri9 , emiterea unui Regulament
poliţienesc, a unui Aşezământ de "datoriile lipite către însărcinările de
ispravnici", care "să slujească de regulă nestrămutată", fiindcă până la acea dată
ispravnicii "erau povăţuiţi numai de porunci vremelniceşti", a unui Regulament
pentru uniforma slujbaşilor statului, emiterea unor dispoziţii referitoare la
"forma corespondenţei instanţelor administrative şi judecătoreşti atât între ele,
cât şi cu particularii", realizarea unor catagrafii. Pentru a "prigoni" mai bine pe
făcătorii de rele, s-a hotărât ca niciun sătean să nu poată călători în altă
localitate fără bilet de drum. Sub domnia lui Mihai Sturdza şi Grigore Ghica
Vodă, în Moldova, şi a lui Gheorghe Bibescu Vodă şi Barbu Dimitrie Ştirbei, în
Muntenia, se iau măsuri din ce în ce mai serioase pentru Poliţie, se lărgesc
atribuţiile, se reglementează anumite dispoziţii din Regulamentul Organic, se
suplimentează personalul 10 .
Regulamentul Organic al Principatului Moldovei 11 intrat în vigoare la
data de 1113 ianuarie 1832, cuprinde un capitol intitulat "Despre organizarea
Poliţiei", care prevede la articolul XVI - Instrucţiuni despre comisarii
ţinuturilor - numirea unui "poliţmaistru" 12 în târgui Galaţilor: "La toate
ţinuturile Principatului se cunoaşte de trebuinţă a se rândui câte un comisar, care
să ţie locul de poliţmaistru şi să aibă în a sa purtare de grijă instrumentele de
pojar, privegherea pentru siguranţie de foc, paza grosurilor (închisorilor- n. ns.,
A.P.), străjile de noapte, cercetarea pricinilor poliţieneşti privitoare către

Moise N. Pacu, Cartea Judeţului Covurlui, Bucureşti, 1891, p. 34.
Ioan C. Filiti, Domniile române sub Regulamentul Organic 1834-1848, Bucureşti, 1915, pp.
444-445.
10
"Monitorul Oficial", partea a III-a Dezbateri Parlamentare, nr. 85 din 31 iulie 1929, p. 3124.
11
"Regulamentul Organic" avea la bază organizarea statului pe principiul separării puterilor,
principiu formulat de francezul Charles L. Montesquieu (Constantin Gheorghe, Miliana Şerbu,
Miniştrii de interne ai României (1862-2001), Bucureşti, Editura Ministerului de Interne, 2001,
p. 14). Pentru informaţii referitoare la judeţul Covurlui şi oraşul Galaţi în preajma perioadei
regulamentare, vezi Constantin C. Giurescu, Principatele Române la începutul secolului XIX,
Bucureşti, 1957.
12
Îndatoririle poliţmaiştrilor au fost fixate mai exact de Manualul Administrativ, în anul 1835.
Poliţia nu judecă "ci numai lămureşte pricinile şi le raportuieşte ispravnicului cu trimiterea
vinovatului, care (ispravnic) apoi îl îndreaptă către judecătoria nimerită". Încă din septembrie
1934, se înfiinţează d.e personale pentru fiecare slujbaş (Ioan C. Filiti, Domniile române sub
Regulamentul Organic 1834-1848, Bucureşti, 1915, pp. 456-457).
8
9

https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia X/20 15

107

siguranţa şi liniştea locuitorilor de prin târguri şi alte asemenea [ ... ]. Să se
rânduiască asemenea poliţmaiştri la cinci târguri şi anume: Focşani, Galaţi,
Brăila, Bârlad, Botoşani şi Roman, câte unul de fiştecare din aceste târguri.
Aceşti poliţmaiştri să fie sub atâmarea şi ascultarea ispravnicilor şi lucrările lor
numai în cancelariile isprăvniceşti [ ... ], iar rânduirea lor să se facă de către
Ocârmuire prin Departamentul din Lăuntru [... ]. Le fi vor avea acum,
deocamdată, care li se vor da din veniturile Principatului, câte una sută cincizeci
lei pe lună de fiştecare şi îndată ce se va lămuri putinţăl după starea bugetului, a

se face vreo adăugire în asemenea lefi a lor, să se facă" 3 .
Pentru asigurarea hranei, încălzirii şi iluminatului arestaţilor era alocată
din veniturile Principatului suma de 100 lei pe lună pentru fiecare din
isprăvniciile de ţinut, acestea din urmă fiind obligate să-şi confecţioneze 10-15
perechi obezi de fier, cătuşe de lemn şi butuci. Atunci când se realiza deplasarea
unui deţinut de la o isprăvnicie la Agia din Iaşi, acesta era condus până la
hotarul ţinutului, unde era predat ispravnicilor din ţinutul care urma să-I
tranziteze. Cătuşele rămâneau la cei care 1-au condus, urmând ca cei care-1
preluau să-i pună alte cătuşe, şi aşa mai departe până la destinaţie. Menţionăm
că cei închişi pentru datorii, gâlcevi, bătăi sau tăinuitorii de tâlhari erau obligaţi
14
să-şi achite contravaloarea întreţinerii lor pe durata detenţiei . Regulamentul
Organic creează profesiile de avocat şi procuror, acesta din urmă având atribuţii
"de apărători ai pravilei, îngrijitori pentru paza bunei rânduieli şi a liniştii
publice" 15 • Încă de la început s-a pus problema compatibilităţii în situaţii
speciale între trupele militare şi cele de poliţie, principalele lucrări în plan
teoretic, care au stat la baza pregătirii acestora, fiind Slujba de garnizon şi
Exerciţii de companie 16 •
Sub domnia lui Mihai Sturza, la 16 iunie 1835, Departamentul din
Lăuntru emite ordinul instructiv nr. 877, care reglementează organizarea Poliţiei
din Moldova, ordin întărit prin Anaforaua nr. 200 a Sfatului Administrativ
Cârmuitor. Ca elemente de noutate, fiecare oraş sau târg era împărţit, după
importanţă, în două sau mai multe "cvartaluri". Se stabileau sumele amenzilor
pe care puteau să le "ştrăfuiască" poliţiştii, se înfiinţează comisariate de poliţie
în localităţi fără importanţă teritorială, la cererea proprietarilor de moşii, plătite
de ei. 17

Regulamentul Organic al Principatului Moldovei, Iaşi, 1834, cap. III, p. 129.
Ibidem.
15
Paul Negulescu, Studiu juridica-politic asupra Regulamentelor Organice, în "Revista de
drept public", nr. 3-4, Bucureşti, 1943, p. 15.
16
Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Documente referitoare la anul revolutionar 1848 în
Moldova, Bucureşti, 1960, p. 52.
17
,,Monitorul Oficial", partea a III-a Dezbateri Parlamentare, nr. 85 din 31 iulie 1929, p. 3124.
13

14
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La 18 mai 1840 18 apar la Galaţi primele instrucţiuni ale Departamentului
Treburilor din Lăuntru referitoare la păstrarea liniştii şi ordinii publice, aşa
numitele Instrucţiuni pentru curăţirea şi oprirea răului 19 . Geneza acestui
document trebuie regăsită în evenimentele din 25-27 februarie 1840, când
oraşul a fost în stare de alertă. Mai mulţi nemulţumiţi din Mahalaua Râpei, care
n-aveau "nici închezăşluire personală, nici vreo materială stare", pătrund în
localul Poliţiei unde, în prezenţa unui public numeros, au ameninţat că vor da
foc târgului. Deşi conflictul a fost aplanat şi Instrucţiunile elaborate, starea
conflictuală este menţinută şi în anul următor când, în luna februarie,
ocârmuirea a trimis la Galaţi, care era "în neliniştire", pe logofătul Lupu Balş
pentru a restabili ordinea. Trimisul guvernului a fost chiar martorul unei
încercări a populaţiei "de a bate pe unii din efori pe uliţă". Despre amploarea
tulburărilor care au avut loc la această dată avem două importante mărturii.
Prima mărturie ne-o oferă propunerea făcută domnitorului de către Sfatul
Administrativ de a evidenţia pe aga Vasile Ghica, pârcălabul de Galaţi, şi
maiorul Scheletti, comandantul garnizoanei militare, pentru "delicata
însărcinare ce au avut în împrejurările urmate în acel oraş şi port". Înscrisul de
pe coperta dosarului arată că obiectul îl constituia "stârpirea a nişte turburători
ai Obştei de la Galaţi, cari şi-ar fi adunat arme şi praf de puşcă [... ]". A doua
mărturie o regăsim în propunerea comandantului garnizoanei din Galaţi adresată
guvernului de a întări forţele Poliţiei locale. În acest scop, guvernul se adresează
consulului Sardiniei din Galaţi, la 12 iulie 1841, rugându-1 să intervină pe lângă
guvernul său pentru a livra Galaţiului o canonieră cu mai multe tunuri, "ca să
poată preîntâmpina mişcările revoluţionare ce se ţin lanţ". În 1843, domnitorul
Mihai Sturdza anunţa Obşteasca Adunare că a înzestrat oraşul Galaţi cu un vas
cu cinci tunuri "după un bun model", reamintind că menirea acestuia este "a ţine
buna rânduială la această schelă". Din ordinul Ocârmuirii s-au luat măsuri
severe pentru asigurarea pazei la toate intrările în oraş. Comisarii de la bariere
erau obligaţi în fiecare lună să trimită liste cu oamenii intraţi şi ieşiţi din oraş şi
să anunţe, de îndată ce sosea în port un vapor, persoanele şi marfa adusă.
Ordinul făcea referiri la cenzurarea cărţilor şi împiedicarea introducerii de arme
şi praf de puşcă în oraş 20 . Măsurile de pază pentru arestaţi variau în funcţie de
gravitatea faptei săvârşite şi gradul de pericol pe care-1 prezenta făptaşul pentru

În acelaşi an, la 13 martie, printr-un ordin al Departamentului Treburilor din Lăuntru către
de Galaţi, se dispune înfiinţarea unei comenzi "pojamiceşti"; vezi Arhivele
Naţionale Galaţi, fond Primăria oraşului Galaţi, d. 8/1940, f. 20.
19
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Secretariatul de Stat al Moldovei, tr. 1764, op. 2013, d.
73111840-1841, f. 47-48, sau Cezar Bejan, Alexandru Duţă, Stelian Iordache, Viorica Solomon,
op. cit., p. 88-89.
20
Ioan Brezeanu, N.G. Munteanu (cordonatori), Judeţul Galaţi pe scara timpului, Galaţi, 1972,
pp. 72-73.
18

Pârcălăbia
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societate 21 • Cu doi ani înainte de anul revoluţionar 1848, printr-o poruncă
secretă, Hatmania Moldovei trimitea comandantului gamizoanei Galaţi
instrucţiuni referitoare la condiţiile de detenţie şi pază ale lui N. Istrati.
Arestatul trebuia găzduit în una din odăile gamizoanei, care să nu aibă mai mult
de o uşă, punându-se gardieni la uşă şi ferestre, zi şi noapte. Persoanele care
veneau în contact cu deţinutul nu trebuiau să comunice verbal cu acesta. În
eventualitatea că acest lucru s-ar fi întâmplat, în conformitate cu prevederile
Slujbei de garnizon, urma ca cel care a căzut prima dată în abatere să primească
100 lovituri, a doua oară 200, a treia oară 300, pentru ca în cele din urmă să fie
dat în judecata Tribunalului Criminalicesc. Mâncarea arestatului era verificată,
pentru a nu ascunde mesaje sau unelte, singurele cărţi admise erau cărţile de
rugăciune, iar prezenţa arestatului în celulă era verificată prin deschiderea uşii
de trei ori pe zi 22 • S-ar părea că reprezentanţii ocârmuirii şi ai poliţiei nu erau
întotdeauna bine primiţi. Astfel, în anul 184 7, după ce logofătul din Lăuntru a
primit mai multe reclamaţii referitoare la unele abuzuri comise de Gheorghe
Şuţu, proprietar de terenuri agricole 23 , în relaţia cu locuitorii comunei Pechea
din judeţul Covurlui, cu ocazia unei deplasări la Galaţi oficialul recomandă
Pârcălăbiei ca, în unire cu un reprezentant al "consulatului elinesc", să purceadă
la o verificare la faţa locului a celor semnalate. Pârcălăbia a încredinţat
misiunea sameşului ţinutului, paharnicul Iordache Mitre, care, împreună cu
delegatul elen, avea să constate că reclamaţiile erau susţinute de fapte. Reacţia
lui Gh. Şuţu a fost brutală. Împreună cu mai mulţi ţigani înarmaţi, au "răpit
acturile lucrării" şi i-a silit pe oficiali să părăsească moşia. Prin urmare, Sfatul
cere printr-o anafora24 Departamentului din Lăuntru să se rânduiască colonelul
Miscenco, comandantul gamizoanei, şi pârcălabul de Galaţi, însoţiţi de
"rânduitori" din partea consulatului şi de soldaţi, să purceadă la arestarea
acestuia, urmând "să se trădeze acelui Viceconsulat, cu îndatorire ca să-1 trimită
la urma sa peste hotar, de vreme ce, a lui rămânere în ţară a ajuns a fi de scandal
şi de rea pildă" 25 .
Revoluţia de la 1848, declanşată în Franţa şi care a cuprins numeroase
popoare din centrul Europei şi pe români, a ridicat problema constituirii unor
În legătură cu represaliile armatei la Galaţi în urma evenimentelor din 1848, vezi raportul
viceconsului Angliei la Galaţi către consulul Angliei de la Iaşi (Cezar Bejan, Alexandru Duţă,
Stelian Iordache, Viorica Solomon, op. cit., pp. 108-109).
22
Direcţia Generală a Arhivelor Statului din R.P.R., Documente privitoare la anul revoluţionar
1848 în Moldova, Bucureşti, 1960, pp. 54-55.
23
Pentru reglementarea relaţiilor dintre proprietari şi ţărani, vezi Gh. Platon, Domeniul feudal în
Moldova în preajma revoluţiei de la 1848, Iaşi, 1973, pp. 151-164.
24
Anaforaua a fost susţinută şi de o notă a Consulatului elinesc, prin care se "cere ajutorul
poliţienesc pentru ridicarea şi arestuirea numitului, care şi-a uitat datoriile supunerii de respect
ce datoreşte protecţiei sale, înjurând pe amploiatul Viceconsulatului".
25
Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Documente referitoare la anul revoluţionar 1848 în
Moldova, Bucureşti, 1960, p. 98-99.
21
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noi organe de ordine şi informaţii, care să se deosebească de vechiul aparat
represiv şi să slujească interesele poporului. În cursul Revoluţiei din 18481849 s-a acordat atenţie constituirii unei gărzi civile (naţionale), existând şi
tentative de înfiinţare a unor organisme specializate de siguranţă naţională şi ordine
publică. În Muntenia a funcţionat instituţia comisari/ar, cu misiuni de
organizare, mobilizare şi propagandă. În luna aprilie a anului 1848,
revoluţionarii redactează un Manifest adresat locuitorilor din sate, cuprinzând
cele 35 puncte prezentate domnului ţării de către Comitetul revoluţionar la 28
martie 1848. În cuprinsul manifestului se solicita respectarea Regulamentului
Organic, fără a interpreta abuziv prevederile acestuia, pravile împotriva
tâlharilor şi a nerânduielilor ce se întâmplau în judecătorii şi în administraţie,
prezentarea arestatului în faţa instanţei de judecată în termen de 24 de ore, încât
cei arestaţi să nu mai fie ţinuţi prin închisori uneori până la doi ani fără a fi
judecaţi, poliţia din târguri să fie întocmită pe "instrucţii omeneşti",
îmbunătăţirea condiţiilor de arest, înfiinţarea unei străji cetăţeneşti în toate
târgurile, strajă compusă din români şi proprietarii străini, responsabilitatea
ministerială şi a funcţionarilor pentru faptele săvârşite, stabilitatea în funcţie,
astfel încât oamenii vrednici şi cinstiţi să nu fie strămutaţi din posturi ci,
dimpotrivă, să fie avansaţi şi remuneraţi corespunzător, pentru a li se asigura
mijloace de existenţă cinstite 26 . Cele 35 de puncte sunt reluate şi expuse pe larg
de Vasile Alecsandri într-o Protestaţie în numele Moldovei, a omenirii şi a lui
Dumnezeu. Printre altele, se solicita dezarmarea amăuţilor, deoarece aceştia "nu
erau în slujba omului de rând", sprijinind abuzurile domnitorului, şi înfiinţarea
unei gărzi cetăţeneşti, care să "pună în stare de apărare averile şi viaţa". Fiindcă
starea Poliţiei era în cea mai mare "neorânduială", comisarii de poliţie devenind
"tirani" ai claselor de jos, aplicând arestaţilor un tratament care "înfiora"
mulţimea, la punctul 20, "în privirea nenorociţilor arestuiţi", se solicită
27
"aşezarea Poliţiei pe principii omeneşti" .
În luna octombrie a anului 1848, Ministerul din Lăuntru, printr-o
circulară, pune în atenţia poliţiilor şi a ispravnicilor din ţinuturi să controleze cu
stricteţe vânzarea prafului de puşcă, cadrul legal constituit în urmă cu şapte ani
impunându-se a fi adus în actualitate mai mult ca oricând, "pentru ca nu cumva,
din oarecare scăpare din vedere sau neîngrijire din partea isprăvniciei, să se
prilejească vreo necuviinţă, urmare ce ar supune la cea mai aspră şi neiertată
răspundere". Înfrângerea revoluţiei de la 1848 în Ţările Române - prin
intervenţia armatelor ţariste, habsburgice şi otomane - a impus reformularea

26

Ibidem, p. 200-203.
Comelia Bodea, 1848 la români. O istorie în date şi mărturii, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 385-397.
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programului de emancipare naţională şi modernizare, implicit a strategiei
şi tacticii de perfecţionare a instituţiei poliţieneşti 28 .
Aşezământul pentru reorganizarea Poliţiei capitalei din anul 1850.
La 6 iulie 1850 intră în vigoare un Aşezământ pentru reorganizarea Poliţiei
capitalei. Se menţiona că: "Poliţia priveghează tot ceea ce priveşte păzirea
relelor poliţieneşti datornicite prin acest Aşezământ, şi anume: apărarea
drepturilor publice şi private despre orice locuire, securitatea oraşului despre
foc şi alte asemenea primejdii, precum şi despre prădăciuni şi îmbulzire în el, de
făcătorii de rele sau oameni fără căpătâi şi fără închezăşluire, slobozirea
cumuncagiilor, îmbelşugare bună şi nefalsificată calitate, vânzarea în drepte
măsuri a obiectelor de întâia trebuinţă, măsurile întâmpinătoare călcărilor
regulilor poliţieneşti, întâia cercetare a delictelor şi a crimelor, arestarea unor
asemenea învinovăţiţi şi trădarea lor în judecata locurilor competente după
Aşezămintele ţării, când o asemenea măsură s-ar găsi de cuviinţă după o sumară
cercetare făcută de către Poliţie" (art.1 ). Dregătoria Poliţiei, conform
Aşezământului, atârna nemijlocit de Departamentul Trebilor din Lăuntru şi era
alcătuită din Înalta Poliţie, care avea competenţă asupra întregii ţări şi
Obişnuita Poliţie, care la nivelul oraşului laşi era reprezentată de Agie, iar în
ţinuturi de către isprăvnicii. La rândul ei, Poliţia Obişnuită se împărţea în trei
ramuri: Poliţia privighetoare asupra liniştii şi păzirea bunei rânduieli, Poliţia
municipală şi Poliţia judiciară.

privighetoare asupra liniştii şi păzirea bunei rânduieli avea în
atribuţii nu numai intervenţia la toate întâmplările care atingeau liniştea şi
siguranţa cetăţeanului, dar trebuia să se constituie şi într-un mijloc auxiliar al
administraţiei (dregătorilor), când era solicitată. În acest context, încă de la
început, s-a acordat atenţia cuvenită personalului recrutat, relaţiei cu cetăţeanul,
precum şi principiului: "E mai uşor şi mai bine să previi, decât să combaţi".
Articolul 6 preciza: "Funcţionarii Poliţiei, în împlinirea îndatoririlor care le au,
vor avea o purtare vrednică, sfioasă, fără asprime în cuvinte sau în fapte, datori
fiind mai bine de a certa prin a lor îngrijire să întâmpine faptele oprite, decât a
le pedepsi în toate întâmplările". Dreptul de proprietate nu putea fi încălcat:
"Poliţia este datoare a respecta domiciliul orăşenilor, ea nu-l va putea călca
decât în cazurile de vină pipăită (flagrant- n.ns., A.P.), când va fi chemată în
ajutor sau când, în cuprinderea legilor, înadins va fi pomenită de către instanţa
1.

Poliţia

competentă" 29 •

De departe însă cea mai importantă îndatorire pe care a primit-o din
partea Ocârmuirii a fost deconspirarea acelora care ar fi uneltit împotrivă, prin
redactare de proclamaţii, afişe, constituirea de depozite de armament şi muniţii,
0ctavian Burcin, Contextul intern şi internaţional al cristalizării concepţiei privind siguranţa
ordinea publică la mijlocul secolului al XIX-lea, în "Tradiţii. Educaţie. Cultură",
Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2002, pp. 132-134.
29
Arhivele Naţionale Galaţi, fond Primăria oraşului Galaţi, d. 27/1851, f. 29-44.
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comploturi, precum şi prin îndemnarea la răzmeriţă, organizând adunări publice
neautorizate. În eventualitatea că manifestările de stradă nu puteau fi prevenite,
Poliţia solicita sprijinul Armatei, rolul de mediator revenindu-i comisarului din
despărţirea respectivă, care trebuia să-i someze pe manifestanţi de trei ori prin
batere de barabană, atrăgându-le atenţia că adunarea este ilegală şi că trebuie să
se împrăştie. Dacă somaţiile nu aveau efectul scontat, se intervenea cu armata în
forţă, făcând uz de armă numai la nevoie, urmând ca şefii lor să fie arestaţi şi
deferiţi tribunalelor competente. Tocmai ca aceste manifestări să nu ia o
gravitate deosebită, Poliţia trebuia să controleze vânzarea prafului de puşcă în
"potrivite câtimi" şi numai la persoane de încredere. Se interzicea
comercializarea muniţiei de către negustori fără autorizarea Poliţiei, precum şi a
armelor de foc sau a armelor albe, fiind nominalizate în acest sens stiletele,
cuţitele în formă de stilet, baionetele şi bastoanele cu şpăgi.
Poliţia avea în grijă şi aplicarea măsurilor necesare prevenirii şi stingerii
incendiilor, amendând pe cei care nu respectau regulile stabilite în acest sens.
Deşi în cazul apariţiei unui incendiu acesta era stins de către pompieri, rolul
poliţiştilor era destul de important, comisarul de poliţie, împreună cu
subalternii, având obligaţia de a se prezenta la locul sinistrului, de a preveni
panica şi colabora cu pompierii, de a cere ajutorul sacagiilor particulari şi a
publicului prezent - dacă situaţia ar fi impus aceasta, de a asigura paza bunurilor
evacuate împotriva furturilor sau distrugerii intenţionate. Circulaţia pe
drumurile publice, controlul supuşilor străini, a meseriaşilor diferitelor bresle şi
slugilor revenea, de asemenea, acestei ramuri a poliţiei.
II. PoliJia Municipală, ce-a de-a doua ramură a PoliJiei Obişnuite, avea
atribuţii pe linia privegherii curăţeniei şi a regulilor referitoare la înfrumuseţarea
oraşelor, asigurarea libertăţii şi siguranţei circulaţiei persoanelor pe drumurile
publice, apărarea monumentelor şi a edificiilor publice, luarea măsurilor
specifice pe linia prevenirii incendiilor, reglementarea circulaţiei trăsurilor şi
birjelor, supravegherea pieţelor din târg şi a obiectelor tarifate. Pe linia
aprovizionării, epistaţii de barieră aveau obligaţia să permită accesul în urbe a
producătorilor de produse alimentare, cu menţiunea că acestea trebuiau
comercializate în spaţii special amenajate (pieţe). În toate pieţele şi halele
oraşului erau rânduiţi funcţionari ai Poliţiei, care aveau ca principale obligaţii:
interzicerea comercializării produselor înainte de ora fixată în programul de
funcţionare al pieţei, retragerea de la vânzare a produselor perisabile, prevenirea
săvârşirii de escrocherii între vânzător şi cumpărător atât prin verificarea din
punct de vedere metrologic a instrumentelor de măsură, cât şi prin verificarea
plăţilor de la cumpărător la vânzător, în sensul că acestea trebuiau să se
realizeze cu bună-credinţă şi cu respectarea preţurilor maximale impuse de
mercurialul pieţei.
III. PoliJia Judiciară implica atribuţii pe linia cercetării împrejurărilor în
care se produceau încălcări ale legii, întocmirea actelor Uurnalelor),
identificarea infractorilor, arestarea acestora şi deferirea lor justiţiei. O atenţie
https://biblioteca-digitala.ro
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deosebită se cerea acordată probelor, în special în cazul crimelor sau tentativelor
de crimă şi agresiune, care erau înaintate instanţelor de judecată în saci sau
pachete sigilate cu pecetea Poliţiei, împreună cu jurnalele (procesele-verbale)
încheiate şi interogatoriul luat persoanei acuzate. Cercetarea arestaţilor de
Poliţie şi trimiterea lor înaintea tribunalului competent la "pricini mici" se făcea
cel mult în trei zile după descoperirea lor, la "pricini criminaliste şi împleticite",
reţinerea inculpatului putându-se prelungi până la opt zile. "Vinovăţiile" se
împărţeau, în funcţie de gravitatea faptei, după cum urmează: în călcarea
regulilor de poliţie, în vini, şi în crime. Primele două vinovăţii erau judecate de
către Tribunalele de Poliţie Îndreptătoare, iar ultima de Tribunalele
Criminaliceşti. La o dată ulterioară publicării Aşezământului, o prevedere
legislativă avea să facă distincţia între pricinile care urmau să fie judecate de
cele două instanţe. Tot acum, se pun bazele întocmirii Serviciului Cazier, în
sensul că toţi arestaţii trebuiau consemnaţi într-un registru, cu indicarea numelui
şi prenumelui arestatului, pâra, pricina, locul şi data arestării sale, cercetarea
30
făcută şi ziua slobozirii sau a trimiterii sale înaintea tribunalelor .
La Iaşi, conducerea Poliţiei era încredinţată unui agă, care era numit de
domn, iar în ţinuturi ispravnici/ar. Sub ascultarea agăi se afla un director, care
în îndeplinirea sarcinilor era ajutat de un Sfat Polifienesc, organism în care
domnul avea numiţi reprezentanţii săi. Pentru o mai bună organizare, capitala
era împărţită în şase despărţituri, încredinţate unor comisari de poliţie numiţi de
domn, la recomandarea Departamentului din Lăuntru, fiecare despărţitură fiind
împărţită la rândul ei în patru secţii, aflate sub privegherea unui epistat numit de
ministru, la recomandarea şefului Poliţiei.
În cele ce urmează nu vom prezenta atribuţiile agăi, care se circumscriu
tuturor activităţilor specifice Poliţiei. Cert este că acesta era ajutat în activitatea
sa şi de Sfatul PoliJienesc Judiciar, organ cu rol consultativ şi de judecare a
pricinilor mărunte, precum şi a delictelor şi crimelor în primă instanţă, după
care acestea erau înaintate mai departe. Comisarul Poliţiei Municipale, pe lângă
atribuţiile specifice, trebuia să vegheze la respectarea regulilor şi regulamentelor
stabilite de Departamentul Lucrărilor Publice, respectiv de Comisiile de
Înfrumuseţare din cadrul Primăriilor, în ceea ce priveşte sistematizarea oraşului,
alinierea imobilelor la stradă, curăţenia, poziţia zidirilor, toate acestea şi cu
concursul funcţionarilor publici aparţinând ultimului minister.
Comisarul şef avea în subordine Cancelaria, în a cărei organigramă intra
obligatoriu un secretar şi un scriitor cu responsabilităţi pe linia întocmirii,
evidenţei şi arhivării documentelor create. În activitatea sa comisarul şef era
ajutat, pe lângă comisari, epistaţi şi alţi funcţionari ai Poliţiei, care îşi exercitau
atribuţiile în zona lor de competenţă, respectiv despărţitură, şi de către
inspectorii târgurilor şi halelor, de responsabilii păstrării curăţeniei şi

30
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luminatului
asemenea.

oraşului,

de starostii homarilor,

cărămidarilor,

Atribuţiile

sacagiilor

şi alţii

comisarului de poliţie, deci în mod implicit ale comisarilor de
se regăsesc în articolele 106-131 ale Secţiunii a IV -a din
Aşezământ. Conform acestora, comisarii de poliţie erau datori "a priveghea
pentru păzirea bunei rânduieli în vieţuirea publică", garantând pentru siguranţa
proprietăţilor şi libertăţii individuale. Acţiunile desfăşurate în zona de
competenţă includea nu numai combaterea faptelor, dar şi prevenirea lor. Pentru
a îndeplini aceste deziderate, un loc prioritar trebuia să-1 ocupe efectuarea
muncii de teren, fiind obligaţi "a face adesea plimbări printre norodul fără
ocupaţie şi suspect, neiertând publice adunări tulburătoare, priveghind mai cu
seamă clasa nevoiaşă a locuitorilor". Pe linia limitării abuzurilor, Aşezământul
menţiona, în încheierea enumerării atribuţiilor comisarilor şi funcţionarilor
poliţieneşti, faptul că aceştia "nu vor întrebuinţa de la sine măsuri înfrânătoare,
lovituri şi orice fel de asprime în îndeletnicirea funcţiilor asupra arestaţilor,
mărginindu-se, la întâmplare de împotrivire, a întrebuinţa putere numai spre
apărare. Comisarii vor păzi fără sminteală aceste instrucţii, căci asupra lor cade
toată răspunderea pentru orice abatere din ele şi pentru orice abuz sau
necuviinţă s-ar întâmpla în respectiva lor despărţire, la cazurile ce sunt
prevăzute prin aceste instrucţii, ei vor cere dezlegare de la Poliţie".
Epistaţii de despărţitură, de secţie şi de barieră aveau menirea de a
reprezenta puterea poliţienească efectiv în stradă şi de a veghea la păstrarea
liniştii şi ordinii, atribuţiile comisarilor prevăzute în general, urmând să fie
îndeplinite de aceştia în special, fiind obligaţi în acest sens ca de două ori pe zi
să raporteze evenimentele petrecute în raza lor de competenţă, pentru
evenimentele de o &ravitate excepţională raportarea făcându-se, bineînţeles, în
regim de urgenţă. In caz de boală sau concediu, comisarul era înlocuit la
comandă de cel mai în vârstă dintre epistaţii de despărţitură.
Sergenţii de oraş erau rânduiţi de către Poliţie din rândul persoanelor
care prezentau deplină încredere, recunoscuti pentru buna lor purtare. Şeful
Poliţiei fixa anumite puncte în cuprinsul oraşului, care reprezentau posturi de
pază fixe, între care sergenţii aveau obligaţia să patruleze şi să vegheze la
respectarea ordinii şi liniştii, înaintând epistaţilor şi comisarilor de despărţitură
pe acei care încălcau regulile şi legile existente. Cum este şi firesc, era necesară
prezenţa acestora în uniformă, pentru o unanimă recunoaştere şi o impunere
autoritară a statului în faţa elementelor certate cu legea. Aşezământul face o
descriere sumară a uniformei şi armamentului avut în dotare: "sergenţii de oraş
vor avea o uniformă simplă, purtând la piept o placă de alamă cu marca ţării şi o
şuierătoare spre a coresponda între ei, iar pentru apărarea lor vor avea spadă la
şold" (art 140). Breasla fanaragiilor era sub ascultarea Poliţiei având ca atribuţii,
pe lângă acelea de a aprinde şi de a îngriji ca fanarele să nu se stingă până la
ivirea zorilor, şi pe acelea de a priveghea la liniştea publică, în eventualitatea în
care constatau nereguli, urmând să dea semnale prin fluiere, asemenea
poliţie gălăţeni,
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Vara începând cu ora zece, iar iarna cu ora nouă, aveau obligaţia să
prin fluierături locuitorilor ceasurile din oră în oră, urmate de indicarea
orei prin strigăte pe străzile oraşului. Pentru cazurile de tulburare a ordinii
publice, care prin natura şi amploarea lor nu puteau fi soluţionate şi controlate
cu ajutorul sergenţilor de stradă, au fost înfiinţate unităţi de jandarmi puse în
slujba Poliţiei. Spre exemplu, în capitala ţării, la fiecare din cele şase
comisariate se aflau în permanenţă câte 12 jandarmi, diferenţa până la 202 fiind
încazarmată. Instruirea acestora se făcea pe baza disciplinei militare,
intervenind doar în cazuri de forţă majoră, principala atribuţie fiind "de a ajuta
cu putere armată lucrarea Poliţiei" 31 •
Aşezământul pentru reorganizarea Poliţiei şi a Portului Galaţi din
anul 1850. Cum era şi firesc, Galaţiul, cel mai mare port al ţării şi oraş de
frontieră, cu o efervescentă viaţă economică, socială şi culturală, nu putea să
treacă neobservat, aici concentrându-se "toate interesele comerţului acestui
Principat şi, prin urmare, ale fiecărui locuitor", astfel că Aşezământul pentru
reorganizarea Poliţiei şi a Portului Galaţi (1850) stabilea noile exigenţe care se
ridicau în faţa acestor instituţii. Se acorda o atenţie deosebită personalului
recrutat, urmând ca acesta să fie plătit cu lefi mulţumitoare. Facem încă de la
început precizarea că pentru poliţiştii gălăţeni, şi pentru funcţionari în general,
activitatea economică, în special cea din Port, s-a constituit într-o alternativă
tentantă, acesta fiind şi motivul pentru care în nenumărate rânduri conducerea
Poliţiei gălăţene, pentru a face faţă "concurenţei neloaiale", a solicitat mărirea
salariilor angajaţilor din subordine, cel puţin la nivelul muncitorilor din port.
Pentru întreţinerea Poliţiei gălăţene era prevăzută anual suma de 43.070
galbeni, din care Visteria asigura 14.590 galbeni, diferenţa fiind plătită de
Eforie. Pentru constituirea unităţii de jandarmi de pe lângă Poliţia oraşului
Galaţi, comandanţii companiilor de jandarmi din ţinuturile Covurlui, Tecuci,
Putna, Bârlad şi Fălciu aveau obligaţia să trimită un număr variabil de jandarmi,
stipulat în Aşezământ, care trebuiau să se încadreze în următoarea organigramă:
un unter-ofiţer, cinci călăreţi şi 22 pedeştri. Jandarmii se aflau sub comanda
şefului Poliţiei, prin intermediul unter-ofiţerului, iar baza logistică şi financiară
era asigurată de companiile de unde proveneau. Încă de la început a fost
conştientizat faptul că efectivele jandarmilor erau insuficiente, motiv pentru
care în documente s-a prevăzut ca, în eventualitatea producerii unor evenimente
deosebite, care impuneau o sporire a pazei, cel puţin pe timpul nopţii, aceste
efective, "foarte mărginite şi neajunse pentru toate trebuinţele slujbei", să fie
susţinute de trupele militare din garnizoana Galaţi, în urma cererii Pârcălăbiei.
Totodată, Departamentul Trebilor din Lăuntru îşi lua angajamentul ca, în cel
mai scurt timp şi îndată ce disponibilităţile financiare s-ar ivi, să înfiinţeze în
Galaţi o "bahtă" militară în sprijinul Poliţiei. Pârcălăbia de Galaţi a primit
sarcină ca până în luna iulie a anului 1850 să rânduiască, cu aprobarea
anunţe
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Departamentului din Lăuntru, comisari la trei cvartale din oraş, personalul ce
avea să deservească Cancelaria Poliţiei, precum şi un număr de 18 sergenţi de
oraş, care trebuiau din propriile lefuri să-şi achiziţioneze uniformele (după
modelul sergenţilor de oraş din Capitală) şi armamentul din dotare (curele şi
pumnale). Poliţia gălăţeană avea obligaţia să aresteze indivizii ale căror acţiuni
se încadrau în sfera delictelor prescrise prin Condica Poliţienească, cu
menţiunea că supuşii străini nu puteau fi reţinuţi în arestul Poliţiei mai mult de
24 de ceasuri, după care erau înaintaţi cu "adresă lămuritoare" consulatului de
care aparţineau 32 . Gardienii Carantinei, neinstruiţi, sub comanda căpitanului de
port, fără a purta uniforme sau însemne care să-i distingă ca reprezentanţi ai
autorităţii şi ordinii publice, nu se puteau impune în faţa mulţimii de corăbieri
care debarcau în portul Galaţi, prin urmare Aşezământul stipula înfiinţarea în
zastavă (port) a unei caraule (unitate militară), compusă dintr-un ofiţer, doi
unter-ofiţeri, un toboşar şi douăzeci şi patru de soldaţi dintre cei mai buni, care
urmau să fie puşi sub ascultarea comandantului de garnizoană 33 . Căpitanii de
port aveau obligaţia ca la sosirea unei corăbii să aducă la cunoştinţa
comandantului toate regulile care priveau poliţia portului, reguli cărora
echipajul urma să se conformeze, în caz contrar având să suporte consecinţele
legii. Printr-un Jurnal, încheiat la începutul anului 1858, are loc o rectificare a
bugetului, reprezentanţii municipalităţii stabilind, printre altele, mutarea
Companiei a II-a de Pompieri în localul Poliţiei, urmând ca aceasta să fie
mutată într-un local mai "îndemânatic". Prin acelaşi jurnal, Sfatul Municipal lua
aminte asupra "neorânduielilor şi furtişagurilor" şi, dorind a asigura "buna
petrecere şi linişte obştească, care se vedea tulburată în cea mai mare parte de
numărul nenumărat al vagabonzilor", socoteşte cel mai nimerit mărirea
efectivelor poliţieneşti, dotarea acestora cu efectele militare corespunzătoare şi
mărirea lefilor. Prin "instrucţii comunitare" urmau să fie stabilite sarcinile,
izvorâte din necesităţile şi particularităţile oraşului, însă ca primă urgenţă, atât
pentru asigurarea fondurilor necesare funcţionării Poliţiei, şi nu în ultimul rând
de aplicare a fiscalităţii statului, era prevăzută realizarea unei catagrafii a
tuturor străzilor şi caselor, luarea în evidenţă a slugilor care nu aveau manualele
32

Ibidem, f. 43.
Acest detaşament era rânduit pentru o perioada de o lună de zile, după care urma să fie
înlocuit de un alt detaşament pentru aceeaşi perioadă, cu menţiunea că ele îşi exercitau
atribuţiile numai pe timpul navigaţiei. Detaşamentul care era înlocuit trebuia să petreacă o
perioadă în carantină, supunându-se regulilor sanitare specifice acesteia. Pentru asigurarea
existenţei în perioada de pază era alocată suma de 300 de lei pentru ofiţer, bani pe care îi primea
înainte de intrarea în pază, şi 20 de parale pe zi pentru gradele inferioare. Militarii aveau să fie
cazaţi într-o clădire din bârne, de a cărei construcţie urma să se îngrijească Departamentul
Lucrărilor Publice, clădire care trebuia să fie amplasată în preajma căpităniei portului şi aibă
prevăzută din faza de proiect trei camere, una rezervată ofiţerului, una secretariatului şi un
dormitor pentru 27 de persoane (Arhivele Naţionale Galaţi, fond Primăria oraşului Galaţi, d.
2711851, f. 44).
33
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prevăzute de lege, aplicarea sancţiunilor şi intrarea în legalitate. În al doilea
rând, se impunea luarea în evidenţă a tuturor persoanelor care locuiau în acele
case, atrăgând atenţia proprietarilor că, în eventualitatea în care găzduiau peste
noapte o persoană, acest fapt trebuia adus la cunoştinţa epistatului de
despărţitură - cazul proprietarilor obişnuiţi, la care se adăuga şi consemnarea în
registre speciale - cazul proprietarilor de hanuri 34 . De asemenea, erau stabilite
atribuţiile şi zonele de competenţă ale personalului poliţienesc. Poliţmaistrul,
care era şeful Poliţiei gălăţene, avea atribuţiile stipulate în Aşezământ şi îşi
exercita competenţa asupra întregului oraş, care era împărţit în cinci cvartaluri,
fiecare dintre ele având în frunte câte un comisar. Aceştia aveau competenţă
numai în cvartalul lor, fiecare cvartal fiind împărţit la rându-i în trei
despărţituri 35 , conduse de epistaţi, care supravegheau în mod direct respectarea
regulilor poliţieneşti 36 .
Lista din noua reorganizaţie a Poliţiei oraşului Galaţi, în conformitatea
Jurnalului încheiat la 23 februarie 1858 oferă informaţii importante referitoare
la comisarii şi epistaţii numiţi în funcţie, precum şi competenta acestora în

Arhivele Naţionale Galaţi, fond Primăria oraşului Galaţi, d. 27/1851, f. 29-44.
În afară de Vadul Ungurului, care era împărţit în două despărţituri.
36
Arhivele Naţionale Galaţi, fond Primăria oraşului Galaţi, d. 27/1851, f. 29-44. Atribuţiile
epistaţilor, conform Aşezământului, erau următoarele:
"a) Fiecare epistat va fi statornicit pe anume uliţe şi îndatorirea sa va fi mărginită, sub cea mai
grea răspundere, a priveghea uliţele încredinţate lui, fără a putea comisarul cvartalului sau însuşi
poliţmaistru a-1 strâmba de la îndatorirea sa, sub niciun fel de pretext;
b) Va fi dator, în toată ziua, a vizita casele şi dughenele uliţelor ce-i sunt încredinţate;
v) A nu se feri niciun minut locuinţa, în vreo casă din uliţele încredinţate lui, a vreunei feţe
străine, care n-ar fi înzestrată cu însuşirile cuvenite, adică paşaport sau răvaş de oraş;
g) Aflând pe un asemenea, epistatul va fi dator a-1 ridica de îndată cu poliţieneşti măsuri şi a-1
trimite la comisariatul cvartalului său, cu raport de numărul casei în care s-a găsit şi numele
locuitorului la care s-a aflat, care, şi acesta, va fi supus arestului până la cercetarea ce se va
urma;
d) Epistaţilor le sunt încredinţaţi sergenţii de uliţe, care trebuie a fi statomiciţi pe anume
străzi, fără învoire de a se strămuta de la o uliţă la alta, care vor fi supuşi nemijlocitei ascultări a
epistaţilor, datori fiind a păzi, zi şi noapte, cu rândul, uliţele pe care vor fi aşezaţi;
e) La orice neorânduială sau necuviinţă întâmplată în vre-o uliţă, epistatul acelei uliţe va fi
răspunzător, dacă până în 24 de ceasuri n-ar descoperi pe făptuitor, şi de îndată va fi şi depărtat
din slujbă;
z) Descoperind, însă, făptuitorul necuviinţei, îndatorirea sa se va mărgini a-1 trimite cu raport
pe vinovat la comisariatul cvartalului, care va înainta lucrările, potrivit instrucţiilor ce-i sunt
date;
j) Patrulele militare, ce se dau noaptea pentru paza pe uliţe, vor fi încredinţate epistaţilor. Toţi
amploiaţii Poliţiei, începând de la poliţmaiştri la sergenţi, vor fi aleşi din oamenii cei mai
vrednici şi cu mai bune purtări şi vor trebui a fi înzestraţi de garanţiile cuvenite, care, la caz de
abuz din partea lor, vor răspunde şi materialiceşte la cazurile unde vinovăţia lor va fi dovedită".

34
35
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teritoriu. 37 I.G. Balaban, militant unionist, fost pârcălab al ţinutului Covurlui în
perioada în care, conform Regulamentului Organic, s-a pus problema
organizării poliţieneşti a oraşului Galaţi după sistemul rusesc, prevedea pentru o
mai bună organizare împărţirea oraşului în cinci "ciastii" (despărţituri), pe
vopsele (alb-negru, alb-roş, alb-verde, alb-galben închis, negru-alb), conduse de
câte un comisar, fiecare ceastie fiind împărţită la rându-i în câte două sau trei
epistate, având în fruntea lor 14 epistaţi călări 38 . Cel mai vechi plan al oraşului
Galaţi din anul 1858, aflat în păstrare la S.J.A.N. Galaţi, face referire la acest
eveniment39 . Deşi în cursul lunii aprilie s-au adus la cunoştinţa Pârcălăbiei
condiţiile în care se impunea reorganizarea Poliţiei gălăţene, această instituţie
nu a reacţionat în niciun fel, prin urmare, un membru al Consiliului
Administrativ al Eforiei a procedat singur la împărţirea oraşului în cinci ceastii,
având în frunte 14 epistaţi, din care cinci călări (câte unul pentru fiecare
ceastie). Poliţia urma să rămână în acelaşi local, Eforia luându-şi angajamentul
ca, începând cu luna mai, să demareze lucrările de reparaţie 40 .
Expresie a dezvoltării economice şi sociale în sudul Moldovei, mai
precis în oraşele Galaţi şi Ismail, a avut loc o creştere a populaţiei şi a
numărului de străini, fapt ce a impus ca, printr-un document emanat de la
ocârmuire, această populaţie flotantă să se circumscrie unor reguli poliţieneşti
bine stabilite, în limitele de jurisdicţie şi autoritate hotărâte prin tratatele
41
internaţionale . Prin urmare, la data de 26 aprilie 1858, este redactat la Galaţi,
în 57 de articole, un Reglement general atingător de poliţia străinilor la Galaţi
şi /smail, care urma să fie pus în aplicare cu titlu experimental începând cu 1
mai anul următor, deoarece era "neapărată nevoie a se forma o bună poliţie" în
Conform documentului, sunt nominalizaţi următorii funcţionari poliţieneşti cu funcţii de
conducere: ciastia (cvartalul) 1, vopseaua alb-negru, comisar Costache Teodor, epistaţi Nicolae
Diaconu, Gheorghe Nicolae, Gheorghe Romanaşcu; ciastia a 11-a, vopseaua alb-roş, comisar
Neculai Boblea, epistaţi Gheorghe Profiriu, Gheorghe Cărăuş, Gheorghe Vilic; ciastia a III-a,
vopseaua alb-verde, comisar Anastasie Paleologul, epistaţi Iorgu Anastasiu, Gheorghe
Bartolomeu, Costache Ielievie; ciastia a IV -a, vopseaua alb-galben închis, comisar Feodor
Roman, epistaţi Gheorghe Ceapă, Gheorghe Gheţu, Dumitru Apostol; ciastia a V -a, vopseaua
negru-alb, comisar Gheorghe Plesnilă, epistaţi Ioan Tătarul, Radu Grădinariul (Arhivele
Naţionale Galaţi, fond Primăria oraşului Galaţi, d. 324 /l842-l848, f. 68 v. şi 6/l858, f. l O-Il).
38
Moise N. Pacu, op. cit., p. 192. Autorul consemnează: "Pe locul viran de lângă biserica
Arhangheli Metic era pe vremea lui Mihai Sturdza Poliţia, numită pe turceşte "Topuccinne".
Alături era un foişor pentru observarea incendiilor din oraş şi din vale, afară de cel din
Medeanul Vechi. Acolo erau grajdurile cu caii tulumbagiilor sau pompierilor şi arestul Poliţiei".
39
Arhivele Naţionale Galaţi, colecţia Planuri, nr. 1841.
40
Idem, fond Primăria oraşului Galaţi, d. 45/1858, f. 7.
41
Datele despre populaţia oraşului, notate de diferiţi călători străini, sunt variate şi
contradictorii. În urma analizei şi interpretării diferitelor izvoare istorice, Paul Păltănea
avansează cifra de aproximativ 30.000 de locuitori, la nivelul anului 1861 (Paul Păltănea,
Istoria oraşului Galaţi de la origini până la 1918, voi. II, Galaţi, 1995, p. 50). Moise N. Pacu
avansează cifra de 40.105 suflete în anul Unirii (Moise N. Pacu, op. cit., p. 107).
37
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aceste aglomerări urbane. Odată
cu creşterea numărului de străini
şi în alte oraşe, urma ca regulile
poliţieneşti, care au fost elaborate
împreună
cu
reprezentanţii
consulatelor străine, să fie
aplicate şi în acestea. Erau
reglementate
orgamzarea
Şl
a
Biroului
serviciului
Paşapoartelor,
categoriile de
personal care le deserveau,
documentele care trebuiau să le
deţină
străinii,
circuitul
paşapoartelor între autorităţile
române şi consulatele ţărilor de
care atâmau supuşii, condiţiile în
care se vizau paşapoartele şi
perioada de valabilitate. De
asemenea, erau reglementate
activităţile
stabilimentelor
publice deţinute de străini,
condiţiile în care aceştia puteau
închiria
diferite
localuri,
libertăţile de care se bucurau şi
regulile care trebuiau respectate,
modalităţile
de judecare în
eventualitatea încălcării acestora,
instanţele cărora urmau să fie deferiţi în funcţie de gravitatea delictului,
condiţiile în care erau înaintaţi consulatelor, colaborarea dintre autorităţile
române şi străine 42 •
Studiu de caz, dificultăţile de natură financiară şi logistică
întâmpinate de Poliţia din Galaţi. De remarcat faptul că, încă de la început,
Poliţia gălăţeană, şi Poliţia în general, s-a confruntat cu importante probleme de
ordin material şi de personal. Dacă pentru început o astfel de situaţie se încadra,
să spunem, în sfera normalităţii, ea a fost, din păcate , perpetuată de-a lungul
întregii existenţe instituţionale a Poliţiei. Printr-un Jurnal, încheiat la începutul
anului 1858, are loc o rectificare a bugetului, municipalitatea stabilind
suplimentarea efectivelor poliţieneşti , dotarea acestora cu efecte militare
corespunzătoare şi mărirea salariilor. În condiţiile în care Casa Municipală nu
dispunea de sumele necesare, s-a propus impunerea proprietarilor printr-o dare
pe hoteluri, hanuri, cafenele şi crâşme, motivând că "o măsură poliţienească tot
42

Arhivele Naţionale Galaţi, fond Primăria oraşului Galaţi , d. 46/1 858, f. 2-12.
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trebuia în tot chipul a se adopta, acele încăperi dovedindu-se a fi cele de mai
multe ori adăpostul tăcătorilor de rele". S-a fixat o dare anuală de 24 #(galbeni
- n. ns., A. P.) pentru un hotel, 18 #pentru hanuri, 12 #pentru cafenele şi 10 #
pentru crâşme, toate aceste dări formând un capitol de aproape 6. 700 # destinaţi
acoperirii cheltuielilor, lăsând chiar şi o rezervă în Casa Sfatului Municipal,
care urma să servească tot pentru "treburile" Poliţiei. Pentru asigurarea
fondurilor necesare funcţionării Poliţiei, şi nu în ultimul rând de aplicare a
fiscalităţii statului, era prevăzută realizarea unei catagrafii a tuturor străzilor şi
caselor, luarea în evidenţă a slugilor care nu aveau manualele prevăzute de lege,
aplicarea sancţiunilor şi intrarea în legalitate 43 . Poliţmaistrul de Galaţi, printr-o
depeşă telegrafică din luna iunie 1858, informa Ministerul din Lăuntru că
situaţia celor 50 sergenti de stradă era foarte delicată, aceştia ameninţând cu
părăsirea posturilor, deoarece de două luni de zile nu primiseră lefurile. De
asemenea, el oferea şi soluţia solicitând achitarea salariilor pe o lună de zile din
alte fonduri bugetare ale municipalităţii, sub rezerva completării acestora în
momentul strângerii dărilor pe hanuri, hoteluri, crâşme, cafenele, care asigurau
veniturile funcţionării Poliţiei. Pe de altă parte, Eforia de Galaţi se confrunta cu
serioase probleme legate de strângerea veniturilor, un număr de 255 gălăţeni
semnând o jalbă prin care cereau eradicarea sau coborârea acestor dări, pentru
asigurarea fondurilor necesare funcţionării instituţiei poliţieneşti propunând să
fie alocate veniturile de la biletele de drum, venitul unui loc de cherestea ocupat
de către otomanii Memet şi Hurşit aga, adaosul impus la vin şi rachiu, precum
eratul tutunului turcesc. Din păcate, niciunul din aceste venituri nu puteau fi
utilizate în acest scop, deoarece venitul biletelor de drum era rezervat
Pârcălăbiei, care avea trebuinţe la fel de importante ca şi Poliţia, venitul locului
de cherestea era dat pentru "trebuinta tarsanalei", iar adaosulla vin şi rachiu,
după o dispoziţie din anul 1852, era înfiinţat pentru plata despăgubirii Rusiei de
către Vistierie. În vederea soluţionării problemei veniturilor, Ministerul
recomanda înfiinţarea unei comisii, alcătuită din pârcălab, membrii eforiceşti şi
trei boieri, însărcinată cu găsirea de noi fonduri (erate) la care să contribuie
întreaga obşte, iar dacă nu se găseau fonduri, această comisie să vină în sprijinul
jălbarilor şi să verifice în teren starea fiecăruia, împărţind hanurile şi hotelurile
pe clase, în funcţie de puterea financiară a fiecăruia, urmând să se stabilească
diferenţiat nivelul contribuţiei. De asemenea, se marja pe o conştientizare a
necesităţii instituirii acestei dări, "căci dacă orăşenii singuri nu vor contribui
adaosurile ce cer acum spre organizarea Poliţiei, printr-un mod care să răspundă
la trebuinţele de astăzi, ca să se înlăture necuviintele ce se urmează din lipsă,
Cârmuirea n-are alte mijloace şi nu poate lăsa ca viaţa, cinstea şi averea
locuitorilor din Galaţi să fie ameninţată" 44 • La data de 3 august 1858, Obştea
oraşului Galaţi s-a întrunit la Casa Sfatului unde, împreună cu reprezentanţii
43
44

Idem, d. 4511858, f. 8-9.
Ibidem, f. 25-26.
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municipalităţi,

a găsit de cuviinţă că aceste eraturi pot totuşi asigura veniturile
sub rezerva scăderii numărului de sergenţi la 30, fiecare remunerat cu
câte 150 lei/lună, solicitând totodată guvernului să aloce un anumit număr de
soldaţi din Miliţia pământeană care, opinau, erau singurii ce impuneau respect şi
autoritate în faţa făcătorilor de rele 45 • La această întrunire au participat şi cei 26
starostii de corporaţii din Galaţi 46 .
Având în vedere neregulile semnalate de Ministerul din Lăuntru în
ţinutul Botoşani, la moşiile şi velniţele lui Alecu Moruzi, în sensul că boierul
utiliza, în funcţie de vânzarea sau cumpărarea băuturilor spirtoase, o vadră din
aramă sau din lemn, diferenţa între cele două unităţi de măsură fiind de 70 de
grame, Municipalitatea de Galaţi este înştiinţată, în anul 1859, în legătură cu
măsurile care trebuiau luate pentru a reglementa acest aspect al vieţii
economice. La nivelul oraşului Galaţi se impuneau, până la data de 15 iunie
1859, următoarele măsuri pentru prevenirea şi soluţionarea eventualelor
neînţelegeri între vânzători şi cumpărători, între proprietari şi vămuitori, între
cărăuşi şi cei care îi închiriau: a) autorităţile aveau obligaţia să confecţioneze
câte o vadră de metal (aramă, alamă sau fier) de forma unei baniţe cu două
toarte; un ţap mare de băutură, împreună cu toate dramurile din alamă; un coş
pentru mărfuri şi vase din fier pentru mărfuri, dimirlii şi cântare, care să fie
întotdeauna utilizate, în eventualitatea ivirii unor litigii, pe post de unităţi
etalon; b) verificarea şi revizia tuturor măsurilor de la comercianţi, cele din
lemn sau nedrepte urmând a fi retrase de pe piaţă, revenindu-le acestora din
urmă obligaţia de a-şi achiziţiona unităţile de măsură corespunzătoare; c) nu era
avizată nicio "ştempăluire" a măsurilor particulare până nu se efectua o revizie a
acestora, urmând ca măsurile din lemn să fie eliminate; d) toţi comercianţii care
solicitau această însemnare pe instrumentele de cântărire trebuiau să fie
consemnaţi într-un Jurnal, cu indicarea măsurii şi a proprietarului care o utiliza,
existând posibilitatea ca, în caz de fraudă, proprietarul să fie tras la
Poliţiei,

răspundere

47

•

Pentru a curma numeroasele neînţelegeri între cărăuşi şi proprietarii
produselor, şi nu numai, în legătură cu cantitatea de produse încărcată şi cea cu
care s-a ajuns la destinaţie, într-o adresă către Prefectură, Poliţia de Galaţi
propunea ca un număr de cinci baniţe din fier să fie confecţionate de Consiliul
Municipal, patru urmând să fie legate cu lanţuri de stâlpi amplasaţi în punctele
oraşului în care activitatea economică era mai intensă, iar o a cincia la Poliţie.
Astfel, aceste conflicte, care atingeau o amploare considerabilă şi uneori se
întindeau pe o perioadă îndelungată de timp, rară ca Poliţia să poată proba

45

Ibidem, f. 51-52.
Ibidem, f. 44.
47
Ibidem, d. 26/l859, f. 151.
46
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vinovăţia sau nevinovăţia uneia din părţile implicate, urmau să fie soluţionate în
timp util48 .
Printr-un jurnal încheiat la 22 decembrie 1859, prefectul şi reprezentanţii
municipalităţii luau notă că, întrucât Poliţia nu dispunea de un local propriu
corespunzător atât în ceea ce priveşte amplasamentul, numărul de camere,
destinaţia, cât şi datorită faptului că sumele plătite de Casa Municipală pentru
închirierea de spaţii în care aceasta să-şi desfăşoare activitatea erau destul de
ridicate, se impunea achiziţionarea unui imobil în zona centrală a oraşului care
să răspundă acestor cerinţe 49 . De departe, cea mai generoasă ofertă a fost a
banului Iancu Adamide care, contra sumei de 5.500 galbeni ce urma să fie
achitată în doi ani, se oferea să vândă un imobil situat în centrul oraşului, lângă
hotelul Ţigănuş, compus din două corpuri de clădire cu etaj cu faţadele la două
străzi importante pe o lungime de 29, respectiv 39 stânjeni, clădiri care aveau să
găzduiască Cancelariile Poliţiei şi Municipalităţii, eventual o şcoală de fete.
Ministerul din Lăuntru, printr-o depeşă telegrafică din 29 februarie 1860,
aducea la cunoştinţa conducătorilor urbei gălăţene faptul că au obţinut
aprobarea Consiliului de Miniştri, în ceea ce priveşte achiziţionarea
imobilului 50 •
Siguranţa naţională şi ordinea publică sunt concepte cristalizate în
Europa încă din epoca modernă. De la caz la caz, de la ţară la ţară, siguranţa
internă şi ordinea publică a îmbrăcat forme specifice determinate de condiţii
obiective şi cauze subiective, din categoriile: distribuţia proprietăţii şi
raporturile dintre grupurile social-economice din societate; raporturile dintre
echilibrul social-politic intern al unui stat şi evoluţia situaţiei internaţionale, cu
precădere a ameninţărilor externe; raportul dintre imperativele siguranţei
interne şi ordinii publice şi resursele materiale, umane şi financiare etc.
Siguranţa naţională şi ordinea publică au reprezentat preocupări majore ale
fiecărei societăţi ce nu pot fi separate de domeniul evoluţiei politice, mai exact
de domeniul apariţiei şi dezvoltării statului modern.
Între anii 1832-1859, remarcăm preocupările de modernizare a instituţiei
poliţieneşti prin emiterea unor regulamente şi delimitarea mai clară a
atribuţiilor, însoţite de eforturi în vederea identificării unor venituri care să
asigure funcţionarea în condiţii optime.
Anii de după 1859 au constituit o etapă de unificare a structurilor de
menţinere şi apărare a ordinii interne din Moldova şi Muntenia în sistemul
statal al României moderne. Structurile cele mai importante de siguranţă
naţională şi ordine publică cuprindeau: Poliţia (în cadrul căreia funcţiona şi un
Serviciu de informaţii), Jandarmeria, precum şi unităţile Armatei, cele de
grăniceri, dorobanţi şi pompieri.

48

lbidem, f. 171.
Idem, d. 16/1859-1861, f. 1.
50
Ibidem, f. 15-18.
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Noi informaţii referitoare la "comori" din ţinuturile Bacău
Roman (prima jumătate a secolului al XIX-lea)*

şi

Silviu VĂCARU
New Information Regarding "Treasures" from Bacau and Roman regions
(first half of the XIXth century)
Abstract
As a result of our researches here, in the local National Archives, we found
information regarding some accidental discoveries of objects from the first half of the
XIXth century. This set of information is referring not only to "treasures", which was a
archaic term used for monetary treasures, but also to various tools and iron weapons,
cerarnics, walls, fire places etc. This material can, therefore, be used by archeologists
for their future investigations.
Key Words: Moldavia, XIX century, documents, Archeology, monetary treasures,
ceramtcs.

"Arhivele în slujba arheologiei", aşa completa în anul 1963 foaia de
folosire Gheorghe Balica, un distins arhivist din Iaşi, care a scris un interesant
studiu despre acte în care sunt informaţii referitoare la descoperiri arheologice 1•
Pornind pe urmele înaintaşului nostru într-ale arhivisticii, dar şi a temei
pe care o abordează, am încercat să extindem cercetările în arhive căutând acele
informaţii oferite de documente care "pot fi folosite pentru istoria cercetărilor
arheologice din România, pentru valorificarea unor obiecte de patrimoniu
descoperite în veacul trecut pentru care nu avem ştiinţă de unde provin sau în
proiectarea unor viitoare cercetări" 2 . De asemenea, considerăm că localizarea pe
hartă a "locurilor unde au fost semnalate informaţii cu caracter arheologic în
secolul al XIX-lea oferă posibilitatea cercetătorilor să aibă o bază de date (fie ea
pentru moment chiar şi nesigură), care, coroborată cu descoperirile ulterioare,
să ne dea o imagine mai clară a siturilor arheologice din Moldova. Aşa vom
putea înţelege mai bine mecanismul transmiterii orale a unor informaţii de
primă
mână referitoare la posibile locuri de interes arheologic. Memoria

* Materialul de faţă face parte dintr-un proiect amplu care încearcă să inventarieze descoperirile
arheologice înregistrate în fondurile arhivistice. Un prim studiu a fost publicat în revista
"Prutul", serie nouă, anul II (XI), nr. 2 (50)/2012, p. 53-62, unde este prezentată bibliogafia
problemei (Mihail Galan, Cercetări arheologice în Ţările române din anull830, în "Arhiva",
an 40, nr. 3-4, 1934, pp. 127 -132), legislaţia şi descoperirile din ţinutul Fălciu.
1
Gh. Balica, Informaţii arheologice în materiale documentare din Arhivele Statului de la laşi,
în "Revista Arhivelor", an IV, nr. 2, 1963, pp. 133-156.
2
Silviu Văcaru, op. cit., p. 61.
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colectivă

este o memorie pe cel mult două-trei generaţii, după care se diluiază
se pierde. Dacă documentul a prins ceva din ea, adunci putem să credem
că în zona aceea este ceva ce a atras atenţia colectivităţii la un moment dat" 3 .
În prima jumătate a secolului al XIX-lea, mai ales după în anul 1817,
când a fost promulgat Codul civil al Principatului Moldovei, cunoscut şi sub
denumirea de Codul lui Calimah 4 , autorităţile statului au încercat să înregistreze
descopririle obiectelor de aur şi argint, cunoscute în epocă sub termenul de
comori. La§ 527 din Codul mai sus amintit, termenul comoară era definit felul
următor: "Dacă cele găsite vor fi bani sau alte lucruri de mult preţ, adică de
atâta vreme încât să nu fie prin putinţă a să afla cel de mai înainte proprietar,
atunci să socoteşte comoară" 5 • Legiuitorul hotăra că "dacă găsitorul nu va face
de sineş îndată arătare pentru comoară, ci din întâmplare se va descoperi, atunce
partea cei să cuvine să se dea spre hrana sărmanilor, iară făcând arătare altul, să
i să dea aceluia (§ 531 ). Pentru descurajarea săpăturilor neautorizate se
prevedea (§ 532) că el nu avea dreptul la partea care i se cuvine, dacă cineva,
pentru a descoperi o comoară, întrebuinţa fapte necuviincioase ("farmecele care
să fac de oameni amăgitori spre înşelăciunea şi spaima celor proşti şi lesni
crezători"). Lucrătorii care în timpul lucrului descopereau o comoară trebuiau
să fie "mulţumiti de proprietarul locului", iar dacă erau special plătiţi pentru
aflarea unei comori primeau doar banii cu care s-au tocmit(§ 534) 6 • După câte
se observă nu se avea în vedere valoarea istorică a obiectelor, ci doar valoarea
lor intrinsecă. Interesul statului era de a obţine a treia parte din valoarea
obiectelor (§ 529) 7 • De aceea, în epocă au existat numeroase anchete care au
avut în vedere presupuse sau adevărate descoperiri de obiecte de valoare, cele
mai multe dintre ele nedeclarate.
Materialul de faţă încearcă să prezinte toate informaţiile documentare pe
care le deţinem la ora actuală despre descoperiri arheologice din ţinuturile
Bacău şi Roman. Chiar dacă la prima vedere va părea doar o înşiruite de
evenimente, fără o anumită selecţie a informaţiilor, noi ne-am propus să
prezentăm orice amânunt care ar putea ajuta pe arheologi să găsească pe teren
locurile despre care se vorbeşte în documente.
Aşa cum vom vedea în cele ce urmează, autorităţile primeau informaţii
despre presupuse descoperiri de "comori", care, în multe cazuri, se dovedeau a
fi neadevărate sau nu puteau fi dovedite că ar fi existat.
Un prim popas îl facem în satul Răcăuţi din ţinutul Bacău. La 22 iulie
1832, Vistieria Moldovei trimitea o adresă către Isprăvnicia Bacău în care era
atenţionată că nu a trimis banii din comoara găsită de Ioan Tănasă 8 . Vistieria
până

3

Ibidem.
Codul lui Calimach, ediţie critică coordonată de Andrei Rădulescu, Bucureşti, 1958, p. 5.
5
Condica Politicească, Iaşi, 1833, p. 67; Codul lui Calimach, p. 248.
6
Condica Politicească, p. 68.
7
Ibidem, p. 67.
8
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Isprăvnicia ţinutului Bacău, tr.l62, op. 280, d. 204, f. 1.
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fusese informată că locuitorul sus menţionat descoperise "în primăvara aceasta
când ara în ţarină pe hotarul moşiei Malul de la acel ţinut" 300 "gologani
vechi" 9 . Banii erau ceruţi în virtutea § 529 din Condica Politicească unde se
stabilea a se împărţi comoara "în trei părţi, adecă o parte găsitorului comorii, o
parte proprietariului moşiei şi o parte Haznelii" 10 • Nu ştim perioada de când
erau banii, dar în adresa Giudecătoriei Bacău către Isprăvnicie, din 13
octombrie 1832, se spune că se înaintează "legătura cu 100 bucăţi gologani de
11
aramă, a tria parti ci să cuvini Vistieriei" •
În vara anului 1835, Şerban Boteanu, stăpânul moşiei Poiana lui Iuraşcu
din ţinutul Romanului, în solicitarea pe care o înainta Vistieriei spunea
următoarele: "încă din multă vremi urmeazi prepus că în codru, lângă un pod, ar
fi îngropată de mulţi ani în pământ o comoară de bani sau altă avere" 12 . Având
în vedere că nu putea face săpături fără aprobarea Vistieriei, cu supunere cerea
să i se permită să "urmezi dezgroparea locului prepuelnic şi după Aşezământ la
întâmplare să fiu şi eu împărtăşit" 13 . La rândul ei, Vistieria poruncea
ispravnicului 14 şi revizorului Iordaschi Corcioti 15 să meargă "la faţa locului şi
adunând oameni trebuincioşi să-s( e) facă cercetare acelui loc şi, dacă să va
descoperi ceva pi o parte, îndată să să puie supt pază cuviincioasă cu toată
siguranţia, iar pi alta să-s( e) înştiinţezi Vistieria" 1 •
Cei doi ajunşi în satul Poiana lui Iuraşcu, împreună cu stăpânul moşiei,
adună oameni şi mergând unde se presupunea a fi comoara, "puind în lucrare
săpare acelui locu" constată că "nu s-au găsit o asămine comoară, dar nici vreun
sămnu ceva ca să poată da cel mai mic prepus de asămine comoară" 17 • Aşa se
încheia una din multele încercări de a găsi comori.
Un adevărat tezaur monetar s-a descoperit întâmplător pe moşia
Mănăstirii Bogdana. Şi aici, ca şi în multe alte părţi, aflăm numărul monedelor
descoperite, dar nu avem nicio informaţie despre ele. Nu ştim din ce metal erau,
nici perioada în care fuseseră bătute. De aceea este foarte greu de stabilit dacă sau mai păstrat măcar cele trimise către Vistierie. Noi considerăm că toate
monedele din metale preţioase au fost topite, pierzându-se astfel importante
informaţii istorice.
Chiar dacă pentru câteva zile s-a încercat ascunderea acestei descoperiri,
9

Ibidem.
Ibidem.
11
Ibidem, f. 4. Pe 31 octombrie 1832 Isprăvnicia Bacău trimitea banii către Vistierie (Idem,
Vistieria Moldovei, d. 671/1832, f. 5).
12
Idem, fond Vistieria Moldovei, d. 4/1835, f. 4.
13
Ibidem.
14
Vezi adresa din 27 iunie 1835 (ibidem, f. 5).
15
Ibidem, f. 6.
16
Ibidem, f. 5.
17
Vezi raportul ispravnicului de Roman către Vistieria Moldovei din 31 iulie 1835 (Ibidem, f.
12).
10
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autorităţile au fost "lăturalnic informate" 18 de cele întâmplate. Aflând vestea
privighetorul ocolului Trotuş, mergând şi cercetând la faţa locului despre cele
ce aflase, la 27 mai 1836 trimitea Isprăvniciei Bacău un raport asupra modului
cum s-au găsit monedele 19 . Un dascăl, Anton, săpând piatră pentru mănăstire şi
dând drumul la apa aflată într-o iezetură pentru a spăla piatra de moluz,
descoperă nişte bani de argint. Căutând mai cu atenţie, descoperă un ulcior în
care se aflau 65 de bănuţi. Alăturându-i-se şi alţi oameni care se aflau în
apropiere, reuşeşte să strângă peste o sută de monede pe care le duce
egumenului Mănăstirii Bogdana. Acesta, la rândul lui, face cercetări şi mai
adună monede de la diferite persoane 20 , numărul acestora ajungând în final la
152. La cerera adresată de Isprăvnicie egumenului de a trimite banii, pentru ca
la rândul ei să-i "împărtăşească locului cuvenit", faţa bisericească răspunde: "la
aceasta plecat răspund că nu poei a-i trimite decât numai zeci dintr-înşii pentru
că sânt de multe feliuri di tarapanale şi fiindcă aceştii moşii iaste protectant de
înalt preosfinţitul mitropolit sânt dator a-i duce preosfinţii sale şi preosfinţia sa
îi va adresarisi înaltei stăpâniri" 21 •
Nu ştim ce s-a întâmplat cu banii, probabil au fot împărţiţi în trei părţi,
Vistieria cerând în mai multe rânduri partea cei se cuvenea22 .
În acelaşi timp se făceau cercetări pentru o altă presupusă "comoară"
descoperită de această dată la Odobeşti. Aceasta ar fi fost găsită pe dealul
Tutovei de un cioban al lui Mihalachi Hârţescul. De găsirea ei ar fi ştiut şi alţi
doi ciobani care au păstrat secretul până când între dânşii s-a iscăt o ceartă şi
aceştia 1-au spus autorităţilor. Pentru a obţine informaţii "vornicu(l) şi pasnicii
dimpreună cu vătăjelul di mazili la butuc şi i-au ţinut vro trii zile şi au zis că
i-au cercetat şi i-au făcut scăpătaţi fără să facă ştiut dum(nealui) privighetoriului
di ocol" 23 . Nu ştim de ce au fost puşi toţi la butuc şi nici de ce nu a fost
informat ispravnicul ţinutului, cel care avea obligaţia de a se ocupa de astfel de
cazuri. Aşa cum vedem chiar şi o presupunere de a găsi o comoară putea duce
către temniţă, dar mai ales către violenţe din partea slujitorilor statului.
La interogatoriile ce s-au făcut a reieşit faptul că nu a existat nicio
comoară. Totul pornise de la nişte vorbe ale unor copii care păşteau caprele şi
oile pe acel deal 24 . Panaite Ciore, unul dintre ciobanii care a spus că s-a
ldem, fond Isprăvnicia ţinutului Bacău, tr. 928, op. II-1069, d. 66, f. 2.
Ibidem, f. 6.
20
Egumenul mănăstirii, în adresa pe care o trimitea Isprăvniciei Bacău, spunea că nu mai sunt
alţi bani de recuperat din comoară, deoarece el "toate chipurile am făcut, cu îngroziri şi cu
bacşişuri de s-au strâns de pe la acei ce i-au găsit prin moloz" (Ibidem, f. 6-7). Despre metodele
folosite de proprietarii moşiilor sau de către autorităţi pentru a obţine informaţii referitoare la
~osibilele descoperiri de bani sau de obiecte de valoare, vezi Gh. Balica, op. cit., p. 136.
1
Arhivele Naţionale laşi, fond Isprăvnicia ţinutului Bacău, tr. 928, op. ll-1069, d. 66, f. 6.
22
Ibidem, f. 9.
23
Ibidem, f. 14.
24
Pentru felul cum s-a transmis din vorbă în vorbă şi s-a denaturat realitatea, vezi ibidem, f. 3018
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descoperit comoara, întrebat fiind de ce a spus acest lucru a răspuns că: "au
scornit aceste numai ca să poată amăgi pe un băiet a lui Mihalachi Hârţăscul
să-i deie rachiu" 25 . Demn de reţinut este că acolo, unde s-a spus că s-ar fi găsit
banii, în momentul când s-au deplasat anchetatorii, au găsit "nişte zgură, arsură
cu cărbuni" 26 , poate o vatră neolitică. Astfel, se încheia istoria descoperirii unei
presupuse comon.
O altă "comoară", de această dată un mic tezaur alcătuit din monede de
argint, a fost descoperit în satul Schitu Frumoasa din ţinutul Bacău. Un locuitor
de aici, pe numele său Ştefan Ghinga, a găsit trei monede din anul 1615 27 şi alte
13-14 mai mici, toate de argint "într-o năruitură de mal ci vini în mijlocul a doî
pârae"28 • Faptul că nu a declarat descoperirea 1-a costat scump. A fost arestat şi
cercetat o perioadă mai lungă de timp, aproape o lună de zile pentru a spune
dacă nu cumva a găsit mai multe monede decât cele spuse. În ajutorul lui vine
vornicul satului care, împreună cu toţi sătenii, solicită Isprăvniciei ţinutului
Bacău să-I elibereze "fiind vremea lucrului şi fimeia, soţia lui esti tare bolnavă
29
şi-i pier popuşoii în buruiană cum şi alti a li gospodării" . Pentru a grăbi
rezolvarea acestei probleme, Vistieria porunceşte Isprăvniciei să trimită la faţa
locului un reprezentat al său pentru a face cercetări şi a vedea dacă nu mai sunt
monede încă nedescoperite. Deplasându-se la Schitu Frumoasa, ispravnicul
constata că "nu s-au putut dovedi că s-ar fi găsit mai mult decât numai acei
30
înfăţişaţi de cătră lăcuitoriu, însă şi alti trii ci s-au găsit la cercetare" . În final,
nu ştim cu ce s-a ales bietul norocos al descoperirii acestui tezaur. În mod
normal, conform cu Aşezământul ar fi trebuit să primească o treime din
monede, dar nedeclarându-le, probabil au fost confiscate şi el, în loc să se
bucure de nişte bani în plus, s-a ales cu zile de arest.
Un mic tezaur a fost descoperit în satul Nănăşti 31 . Un copil al lui Ilie
Curelariu a găsit un ban de argint turcesc "pe lângă o pornitură de mal" pe care
1-a adus acasă. Văzându-1, tatăl său s-a dus acolo unde a spus băiatul că 1-a
descoperit şi a mai găsit 21 de monede. Cea mai mare parte a lor a dat-o cu
prilejul unei deplasării a sale la Schitul Brae 2 din ţinutul Roman. Între cei care
primesc din aceşti bani se numără: monahul Chesarie, nacealnicul schitului (4),
duhovnicul lui (1) şi o crâşmăriţă (14) în schimbul a 46 lei 33 . După aflarea
descoperirii, Vistieria trimite să se facă noi cercetări acolo unde s-au găsit banii.
31.
Ibidem, f 14.
26
Ibidem, f. 19 v.
27
Vezi amprenta faţă-verso imprimată în ceară roşie (Ibidem, tr.1318, op. XII -1491, d. 50, f. 5)
28
Ibidem, f. 22.
29
Chezăşia, din 18 iunie 1844, era semnată de zece săteni (Ibidem, f. 13).
30
Ibidem, f. 24.
31
ldem, fond Vistieria Moldovei, d. 152/1837, f 40.
32
Probabil satu Bradu1, comuna Negri, jud Bacău.
33
Ibidem, f. 40 v.
25
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Cu acest prilej se mai găseşte o monedă.
Tot nişte copii găsesc în anul 1837 la Giurgioana un vas stricat în care se
aflau 80 de monede de argint, 29 izuluci, 20 ichilici, 22 ruble şi 9 bucăţi a papei
de la Râm 34 .
Alte localită~i în care s-au descoprit cu siguranţă monede sunt:
7
Conţeşte 5 , Cuciulaţi 6 şi Sohodot3 •
În perioada pe care noi o cercetăm sunt multe cazurile în care se cere
Vistieriei aprobare pentru a căuta "comori". Motivaţiile erau dintre cele mai
diverse: oamenii văzuseră noaptea arzând foc deasupra pământului, se povestea
despre beciuri vechi în care erau ascunse comori, văzuseră pe alţii săpând
noaptea după comori etc.
Prezentăm pe scurt câteva cereri de acest fel. În vara anului 1839 Alecu
Anastasiu, sameşul ţinutului Bacău, raporta Vistieriei că Gheorghe Negel,
vechilul moşiei Faraoani, proprietatea lui Alecu Roset Roznovanu, solicita
încuviinţare să sape "pe acea moşie la locul ce să numeşte Slatina", deoarece
locuitorii spun că acolo ar fi îngropată o comoară 38 .
În satul Solonţ trei locuitori arând ogoarele lor "au văzut supt o brazdă
că să deschide o bortă în care au dat un bou cu piciorul şi prepuind că poate să
fie lucrări omeneşti din în vechime şi să fie ceva îngropat acolo" 39 . Proprietarul
moşiei cerea să vină cineva din partea Isprăvniciei să vadă locul şi să
supravegheze oamenii când sapă. În urma cercetărilor se constată că acolo nu
este altceva decât "havuz de izvor", adică un bazin unde era un izvor40 .
O altă informaţie pe care o considerăm deosebit de importantă pentru
arheologi este cea din 14 martie 1838 referitoare la o săpătură ilegală făcută în
satul Lunea de Jos 41 • Într-o adresă către Isprăvnicia Bacău căminarul Spiridon
Pandeli arată: "miercuri spre gioi, de cătră cini nu ştiu, s-au săpat într-o
moviliţă ce esti în marginea satului Lunea de Gios pe lângă cari curge drumul
mare şi ar fi aflat comoară de bani sau alti lucruri şi au rădicat tot ci au aflat" 42 .
După ce a aflat de întâmplare s-a dus la faţa locului şi "1-au văzut pardosit cu
lespezi mari de piatră de giur împregiur şi deasupra au fost lemnile mari, care
34

Gh. Balica, op. cit., p. 147.
În ţarina moşiei s-au descoperit patru galbeni şi cinci bani turceşti (ibidem, p. 144).
36
Fost sat în parea de SV a satului Secuieni. În timpul aratului s-au descoperit 188 de bani
turceşti de argint, dar se bănuia că numărul monedelor a fost mult mai mare (ibidem, p. 145)
37
Întru-un vas s-au găsit 60 de bănuţi de argint (ibidem, p. 154).
38
Raportul era întocmit la 14 august 1839 (Arhivele Naţionale Iaşi, fond Vistieria Moldovei, d.
35411839, f. 1).
39
Ibidem, d. 193/1840, f. 1.
40
Ibidem, f. 7
41
Fost sat, astăzi cartier în partea de SE a oraşului Comăneşti (Tezaurul toponimie al României.
Moldova, voi. 1. Repertoriul istoric al unităţilor admnistrativ-teritoriale, 1772-1988, partea 1,
A. Unităţi simple (Localităţi şi moşii), A-0, coordonator Dragoş Moldovan, Bucureşti, 1991, p.
654). Confundată de Gh. Balica cu Lunea de Jos din judeţul Harghita.
42
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Vistieria Moldovei, d. 33111838, f. 1.
35
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s-au găsit răsturnate deoparte, pe lângă care lemni s-au găsit şi nişte hărburi de
43
lut stricaţi cari să înţăleg a fi de chiup după grosimea lor" . Făcând cercetări,
Spiridon Pandeli nu a reuşit să descopere cine a săpat în movilă şi nici ce ar fi
putut găsi în ea.
Vorbe despre găsirea unor comori zburau în toate părţile, multe dintre
ele dovedindu-se doar fabulaţii. Altele, deşi par adevărate, nu au putut niciodată
fi dovedite 44 . La satul Spiridoneşti, din ţinutul Roman, doi preoţi Vasile
Bosânceanu şi Costache Brad sunt bănuiţi că ar fi găsit un vas cu bani sau cu
altceva, în ruptura unui mal al Siretului45 . Cei doi neagă orice acuzaţie, cu toate
că în mal s-a văzut săpătura şi urma vasului. Cercetările făcute au dovedit că
informaţia nu este adevărată 46 •
La 17 iunie 1837, Isprăvnicia ţinutului Bacău raporta Vistieriei că a
primit de la posesorul moşiei Orâşa o informare precum că şase oameni au fost
47
găsiţi săpând în codru "cu chip că ar fi bani la acelloc" . Ca în toate cazurile,
odată descoperită o astfel de faptă, se declanşau cercetările făcute de
reprenzentanţii Isprăvniciei. Cazul în sine nu este spectaculos, nedescoperindu-se nimic deosebit, dar este interesant modul cum a ajuns informaţia la
căutătorii de comori. Aflăm toate acestea din interogatoriile luate. Ianuş Cojan
şi Mihai Arva, din satul Valea Seacă, spun că au aflat că acolo ar fi bani de la
un cioban al lui Giurgiu Coşa. Acesta din urmă i-a spus că a venit un boiemaş,
Mirce, şi I-au întrebat unde este Fântâna cu Şopârla la Frăşineşti, în muntele
Ghemelăului. Mirce i-ar fi spus că tatăl său, în "vremea nemţilor, unit fiind cu
48
nişte husari nemţeşti ar fi prădat o hazna nemţască şi ar fi îngropat-o acolo" .
43

Ibidem.
Pentru cei intertesaţi, dăm aici câteva puncte geografice unde se presupunea că ar fi comori.
La satul Buda, comuna Blăgeşti, după spusele duhovnicului de la Mănăstirea Războieni, într-un
beci acoperit cu pământ, s-ar fi aflat o comoară din timpul lui Sobieski. Acolo «s-a găsit de
părintele meu o piatră scrisă cu slove eleneşti, bani şi avere rămasă la acel loc, a răposatului
crai, care piatră a înfăţişat-o fostului domn Sandu Sturza şi chiar grămăticul ce a învăţat pe
fostul domn Ioan Sturza a cetit slovele arătând suma banilor- trei sute de mii de ruble de argint
de câte 3 lei şi Il parale cum şi alte odoare scumpe"». Făcându-se săpături, acolo unde a spus
călugărul nu s-a găsit nimic altceva decât un pinten ruginit (Gh. Balica, op. cit., p. 143). La
Itrineşti, comuna Mărgineni, în urma cercetărilor făcute nu s-a găsit decât nişte zgură (ibidem,
p. 150), iar la Pănureşti, pe partea de moşia a Catincăi Mişelu "s-a găsit pământ roşiatic şi
cărbuni proveniţi, probabil, de la un vechi sat ce ar fi fost acolo, unde acum e ţarină" (ibidem, p.
151 ). În satul Poienari, într-o groapă săpată de căutători de comori, s-a găsit un hârb şi o bucată
cu multă zgură (ibidem, p. 152), la Scăricica, comuna Pângăraţi şi la Ungureni, comuna Leca
doar zgură (ibidem, p. 154-155, iar la Serpeni, comuna Grigoreni zgură, oale şi gâturi de
ulcioare. Cei care au făcut cercetările au ajuns la concluzia că acolo a fost mai de mult o olărie
(ibidem, p. 154)
45
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Vistieria Moldovei, d. 147/l837, f. l.
46
Ibidem, f. 12.
47
Ibidem,d.152/l837,f.l.
48
Ibidem.
44
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Într-o altă depoziţie Ianoş Cojan arată că a venit fiul lui Iordache Mirce din
satul Huşeni, ţinutul Tutovei, la stâna lui Cercei Farcaş din Valea Mare şi 1-au
întrebat pe baciul de la stână dacă ştie unde este Fântâna cu Şopârlă, lângă Balta
cu Slănină, "unde au fost un bordei a tatălui său, zicând că ar fi aproape de
bordeiu banii puşi într-un copaciu bortit"49 •
Pe baza acestor informaţii, adevărate sau false, dar păstrate în tradiţia
familiei Mirce, cei şase aflaţi pe moşia Orâşa au hotărât să-şi încerce norocul
căutând comori. Nici aici, în urma cercetărilor făcute, nu a fost descoperit
mmtc.
Câţiva ani mai târziu, privighetorul ocolului Tazlău se deplasa din nou la
Orâşa pentru a cerceta un alt loc aflat "în deal la Cruce, drept în capul bucăţilor,
la marginea gârlii morii, într-o bucâţică de fănaţ", unde posesorul moşiei a găsit
săpată o "bortă". Se credea că acolo ar fi posibil să fi fost o comoară. Nici de
această dată nu s-a găsit decât o "cărămidărie veche" 50 .
Tot cu "prepus" locuitori din Săbăoani săpau pe ascuns o groapă
căutând o ipotetică îmbogăţire dintr-o comoară ascunsă. Stăpânul moşiei,
Dimitrie Gheorghiu, informa Isprăvnicia Roman şi solicita ca să vină cei în
drept şi să cerceteze. Se iau interogatorii celor care au săpat, dar nu s-a
descoperti nimic 51 .
La 26 noiembrie 1848, Vasile Stamate, stăpânul moşiei Crăeşti, îl
trimitea la Isprăvnicia Roman pe Gheorghe Gherghel, deoarece acesta ar fi ştiut
de o comoară aflată pe această moşie şi nu voia să spună unde este 52 • Nu
deţinem informaţii despre cât a stat Gheorghe Gherghella gros (închisoare), dar
în primăvara anului următor privighetorul Ocolului de Jos scria către
Isprăvnicie că în urma cercetărilor făcute la faţa locului nu s-a găsit nimic. De
asemenea, inculpatul nega cele afirmate mai înainte, deoarece stăpânul moşiei
"ţinându-1 închis o zi şi o noapte, îngrozindu-1 că-1 şi bate" 1-a determinat să
spună lucruri care nu erau adevărate 53 .
În fostul sat Şişcani, înglobat în oraşul Adjud, în anul 1838, la un stânjen
şi jumătate adâncime s-a descoperit «o oală de lut, largă la gură, plină cu
pământ, încăpătoare ca de 7 sau 8 ocă apă şi lângă dânsa nişte ciolane de două
trupuri de om, găsindu-se şi pământul puţin ars şi roş, dar ală numică,
prepunându-se că acolo ar fi fost din învechime un cuptor oştenesc şi oala a fost
de făcut bucate)) 54 .
În afară de bani sau obiecte de valoare au fost descoperite şi unelte sau
arme. Serdarul Toader Carp, stăpânul moşiei Oniceni, informa Isprăvnicia
49

Ibidem, f. 5.

°Cercetarea la faţa locului se făcea la 4 iunie 1845 (ldem, fond Isprăvnicia Bacău, tr. 1318, op.

5

XII-1491, d. 50, f. 45.
51
ldem, fond Isprăvnicia Roman, tr. 996, op. 1043, d. 863, f. 1-9.
52
Ibidem, f. 1.
53
Ibidem, f. 1O
54
Gh. Ba1ica, op. cit., p. 155.
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pe moşia sa "s-au găsât nişti ferării în chipul suliţilor făcute, în
în no. de 22 bucăţi din cari una s-au luat de cătră un Marin din Muncel,
iar 21 le-am primit eu pe cari le-am adus cinstitei Isprăv(ni)ci(i) spre a le
primi" 55 . La rândul său, Isprăvnicia trimitea Departamentului Treburilor din
Lăuntru un raport prin care informa despre cele descoperite pe moşia Oniceni,
arătând şi faptul că la faţa locului a fost pus un om care să-1 păzească 56 . În
răspuns se menţionează faptul că este necesar ca Isprăvnicia să trimită un
reprezentatnt al ei să cerceteze dacă nu cumva mai sunt "şi alte feliuri de
lucruri" 57 • Câteva zile mai târziu, o comisie se deplasa împreună cu sătenii, dar
"după cercetarea ce au făcut prin săpari nu au mai aflat nimic" 58 . Un coif de
zale şi obiecte de îmbrăcăminte s-au descoperit la Gâdinţi. Ele au ajuns la
Societatea de Medici şi Naturalişti din Iaşi şi de aici la Cabinetul de Istorie 59 .
Acestea sunt doar o parte din menţiunile pătrate de documentele aflate
în arhive despre diverse descoperiri arheologice. Credem că inventarierea lor şi
punerea la dispoziţia arheologilor ar putea oferi anumite indicii despre posibile
puncte arheologice de interes.
Roman

că

pământ,

Anexa 1
Cătră Isprăvnicia ţinutului Bacău

Privighetoriul de ocolul
Raport

Trotuşului

În cuprinderea poroncii supt no. 4223 mergând la Mon<astirea>
Bogdana şi strângând pi acii ci au găsit comoara la Chetrării, pi moşia
Mon<astirii> Bogdana. Un dascal Antoni mergând la Chetrării să taie piatră
pentru mon<astire> la 14 a următoarii luni maiu, unde fiind apa ezită în dealul
Chetrării şi tăind dascalul piatră în vale supt stâncă făcându-şi suma pietrii au
zis oamenilor ce era în deal ca să dei drumul apii spre spălarea pietrelor pe care
au şi dat drumul apii după obiceiu. Şi după răpegiunea apii au văzut dascalul
Anton trii bănuţi de argint pe care luându-i apa îi trăgea divale când dascalul
săpa la piatră. Şi numitul dascal văzând acii bănuţi că i-au luat apa au şi strigat
la oamenii ce era în deal ca să poprească apa să caute că poate să vor găsi mai
mulţi bănuţi di aceia ci au văzut dascalul. Şi după poprirea apii săpând dascalul
cu sapa prin moloz unde au şi găsit un ulcioraş stricat şi la fundul ulcioraşului
au găsit şaizăci şi cinci bănuţi, lipiţi fiind unul de altul. Şi pogorându-să
oamenii aceia ci era în deal în vale, un băiet anumi Dumitru, fiul lui Toadir
Adresa este din 25 iunie 1839 (Arhivele Naţionale Iaşi, Isprăvnicia Roman, tr. 996, op. 1043,
d. 1747, f. 1-1 v.).
56
Ibidem, f. 2.
57
Ibidem, f. 5.
58
La 3 iulie 1839 (Ibidem, f. 4).
59
Idem, fond Societatea de Medici şi Naturalişti, mapa IX, d. 80, f. 70.
55
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Susanu ot Bogdana, căutând şi el prin moloz au şi găsit treisprăzăci bănuţi. Şi
pe lângă acel băiet mai căutând un Pavăl Susanu au găsit şi el triizăci şi trii
bănuţi tot în moloz, precum şi Ioan, fiul numitului dascal Anton, au mai găsit
doăzăci şi trii bănuţi, tot în moloz. Şi după auzirea zgomotului ce să făcusă
acolo la Pietrărie aflându-să şi fiiul dumisale Iordachi Donici anumi Iancu au
mersu şi dum<nealui> la Pietrărie şi căutând şi dum<nealui> au găsit un
bănuţu. Fiind şi doi unguri di pi moşiia dum<i>sale acolo au căutat şi ei şi au
găsit doi bănuţi; mai găsind şi un băietu a vornicului Ioan ot Valea Sacă încă un
bănuţu. Apoi, a doa zi, au mai găsit numitul dascal Anton zăci bănuţi tot în
moloz. Şi a trie za au mai găsit numitul dascal Anton patru bănuţi, tot în acel
moloz. Şi auzind epistatul vărării dumnealui polcovnic<ul> Toadir lbănescu că
s-au găsit nişti bani la Pietrărie au şi alergat acolo şi apucând pe aceia ci găsi
aceşti bănuţi au adunat o sută şi cinci în ziua aceia, pe care îndată au şi venit
împreună cu dascalul Anton la sfinţie sa părintele egumenu mon<astirii> şi au
dat o sută şi cinci bănuţi în mâna sfinţii sale. A dao zi şi a trie zi şi a patra zi
mai întrebând părintele pe oameni di aceia ci au fost acolo şi mai puind sfinţiia
sa di au mai săpat pren moloz s-au mai găsit doăzeci şi şapte, care piste tot sânt
la părintele, o sută triizăci şi doi bănuţi. Iar cusurul pără la o sută cincizăci şi
doi sânt pi la unie şi alţii cari prin osăbit izvod ci să alăturează aicea anumi să
arată. Cerând de la părintele ca toţi bănuţii ce s-au găsit să mi să dei ca să-i
tremit după poroncă şi n-au vrut zicând să sfinţie sa esti a mergi la Ieşi şi viind
pin Bcău să va arăta, decât zăci bănuţi dintr-aceia s-au dat ceauşului prin
scrisoarea sfinţii sale spre videre. Şi pre aceasta cu supunere raportuiesc
cinstitei Ispăvnicii.
1836 mai 27.
Rămăşiţă de bănuţi la cini anumi:
Bănuţi

12 la c<u>c<onul> Iancu Donici
4 la preutul Neculai ot Bâlca
2 la dum<nea>lui sărdar<ul> Jorăscu
1 la Andronachi Curăle
1 la un băiet a vornicului ot Vale Sacă
20 adică doâzăci bănuţi.
Arhivele Naţionale

Iaşi,

fond

Isprăvnicia ţinutului Bacău,

tr. 928, op. 11-1069, dosar 66, f. 2-3.

Anexa 2
Cu plecăciune cucoane Antohi
Iată fac ştiut dumitale şi dumneata să arăţi cinstitei Isprăvnicii că un
cioban a lui Mihalachi Hârţăscul ar fi găsit o comoară în dealul Tutovi, încă în
Postul Mare şi având ştiinţă şi alţi ciobani; şi de atuncea până acum nu s-au
vestit. Apoi acu au avut puţină pricină întri dânşii şi cielalţi ciobani au arătat pi
ciobanul lui Mihalachi că au găsit comoara. Şi i-au pus vornicu<l> şi pasnicii
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dimpreună cu vătăjelul di mazili la butuc şi i-au ţinut vro trii zile şi au zis că iau cercetat şi i-au făcut scăpătaţi fără să facă ştiut dum<nealui> privighetoriului
di ocol. Să vedi că ei fac tertipuri ca să tăgăduiască. Şi poftesc pi
dum<neavoastră> cucoani Antohi şi pi cinstita Isprăvnicii să nu mă arăti pi mini
că am înştiinţat eu că apoi nu mai pot trăi întri dânşii, că eu sânt străin între
dânşii. Şi sânt al dum<nea>v<oastră> rugătoriu cătră Domnul.
1836 iulie 5.
Ierei Stat<i> Soroceanu.

Arhivele Naţionale

laşi,

fond

Isprăvnicia ţinutului Bacău,

tr. 928, op. II-1069, d. 66, f. 14-14 v.

Anexa 3

Dipartamentul Treburilor din

Lăuntru

Cătră Isprăvnicia ţinutului Bacăului

Se triimite acie Isprăvnicii copie de pe pitacul dumisale spat<arului>
Antohi Sion şi după a preotului Stati Soroceanu cătră dumnealui cuprinzătoari
că de cătră un cioban a lui Mihalachi Hârţăscul s-a fi discoperit o comoară pe
dealul ci să numeşti a Tutovei, şi i să scrie ca îndată ducându-să faţă pe acel
descoperitori cioban, împreună cu dânsul să margă persoana dum<nealui>
ispravnicului la locul unde să dovedeşti că ar fi fost comoara şi în fiinţa
proprietariului acei moşii să cercetezi după cele mai chibzuite şi liniştite măsuri,
fără a să întrebuinţa cătră cineva îngroziri sau bătăi şi ori comoara nesăpată de
s-au găsit, sau dacă s-au săpat şi s-au luat şi să vor afla banii grabnic anume în
ce monedă şi feli sânt să înştiinţăzi pentru ca făcându-să în trii părţi, una să să
de în folosul celui ce au găsit-o, al 2-le în a proprietariului şi al triile în folosul
Haznelii Pământeşti potrivit cu Aşezământul.
1836 iulie 24.
Arhivele Naţionale

Iaşi,

fond

Isprăvnicia ţinutului Bacău,

tr. 928, op. II-1069, d. 66, f. 12.

Anexa 4

Departamentul Treburilor din

Lăuntru

Cătră Isprăvnicia ţinutului Bacău

Poliţia

acelui târg cu raportul no. 912 aduci la ştiinţă că un lăcuitori
anumi Ştefan Ghiga din satul Schitul Frumoasa, acel ţinut, viind în Bacău cu un
ban de argint din anul 1615, cu scopos de a-1 schimba, pe care luându-1 în
cercetare ar fi arătat că au găsit di aci monetă trii bucăţi şi osăbit 13 s-au 14
bucăţi tot în argint într-o năruitură de mal ci vini în mijlocul a doî pârae, de
când sânt trii săptămâni, din cari doi şi bănuţii i-ar fi având acasă, iar ace de faţă
1-au oprit poliţia. De aceea să scrie Isprăvnicii ca să rânduiască la faţa locului pe
chiar d<umnealui> poliţmaistru spre a cerceta şi căuta la locul unde s-au găsit
aceli moneti nu cumva s-ar fi mai pute afla şi alte pe cari să le triimată
Departamentului precum şi pe aceli găsâte de lăcuitori, aşa precum nu-i pot sluji
de nici un folos fiind precum din velet să vedi o monedă vechi a căruia curs esti
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ni cunoscută.
1844 iunii 21.
Arhivele Naţionale

laşi,

fond

Doprosullăcuitorului

No.

Isprăvnicia ţinutului Bacău,

tr. 1318, op. XII-1491, d. 50, f. 22.

Anexa 5
din satul Crăeşti Gheorghe Gherghel pentru descoperire
unii comori aflătoare acolo

Intrebare

Răspunsul

No.

În ce vreme zâci tu că ai văzut
arzând, în ce loc, de multu esti de
atunce, cum ţi s-au întâmplat de ai
văzut, departi sau aproapi de tine şi
de câte ori.

Au mai fost cariva cu tini când ai
văzut arzând ori de ai spus altuia
pentru aceasta de ai cercat acolo
acolo altădată şi cu cini anumi, de
ai mai văzut de atunce arzând, de
ai găsit vreun sămnu prin care să să
înţăleagă că este cu bună samă
acolo bani îngropaţi.

Le-ai mai arătat altuia acei bani
când le-ai găsit, ştie de aceasta alţii
şi cui le-ai mai dat sau de esti şi
acum la voi,

Cum zâci că nu l-ai arătat nimărui
când mai înainti ai spus că l-ai
arătat şi la nişte răzăşi de acolo şi
aceia vo zâs ca să nu mai umblaţi

Eu fiind jâtari la moşiia Crăeşti, la
poarta ţarinii despre Voroveşti şi viind
din ţarină după cântare cucoşilor,
aproapi de zâuă, vara, pi la Sfăntul
Ilii, am văzut departe de mini ca de o
asvârlitură de băţ arzând pară din
pământ, şi pân ci m-am apropiet s-au
rădicat de trei ori în sus şi pi urmă sau potolit. Iar de atunce sânt şasă ani
şi locul esti în răspântie drumului
acelui mari şi acelui ce merge în
ţarină. Iar banii s-ar fi îngropat de
nişte sârbi cari o şăzut acolo în vreme
turcilor.
Dinpreună cu mini atunce n-au mai
fost nimine decât am mai spus unui
tovarăş al meu iar jitar, anumi Alexa.
N-am cercat nicidecum cu nimene, nam mai văzut de atunce păr acum
arzând, iar atunce când am spus de
aceasta tovarăşului meu am mersu
dinpreună cu dânsul ca să prăuvuluim
locul şi am găsit un ban de cii turceşti,
deasupra pi locul acela, de umbla opt
lei.
Eu nu ştiu, dar tovarăşul meu de le-ar
fi arătat şi altuia că la dânsull-am lăsa
nu ştie altul nimene de găsire acelui
ban fără decât eu şi acela. Nu l-am
arătat nimăruia decât tovarăşul meu Iau dat în iarmaroc la Cuci pi păpuşoi
cumpărând de la ginerili stolnicului
Iordachi Jărdan şi I-au dat în preţ de
patru lei, tar la not nu să află
nicidecum acel ban.
Mi-au spus el că I-au arătat la unul de
acolo şi i-au spus ca să nu mai umbli
cu bani de aist fel că sânt de comoară
şi i-au spus că şi banul ar fi umblând
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cu aistu fel de bani pentru că esti
de comoară şi aţi şi cercat cu o
letcă.

Eu am discoperit şi de mini s-au
făcut acesta. Vasâli Tamaş.
Arhivele Naţionale

laşi, Isprăvnicia

135

opt lei. Iar cui anumi au arătat el acel
ban nu ţin minte. Fiind multu vremi
nu ţin minte să şi fi spus că am cercat.
Eu, Gheorghi Gherghel, lăcuitor din
satul Crăieşti, adiverez.
Inainte şi a me s-au întrebat şi s-au
scris această întrebari. Eu, Niţă Lohan,
vor<ni>c<ul> satului Pânceştii.

Roman, tr. 996, op. 1043, d. 883, f. 3.

Anexa 6
1836 martie 1
Depoziţia negustorului armean Toderaşcu Covrigariu la Isprăvnicia
Roman
Arată că

într-unile din zile, marţi fiind, anul 1835 au venit la dugheana
sa un om şi au cumpărat nişti sucmani i altile din marfă şi la plata banilor au
scos nişte rubli vechi pi cari i-au şi primit câte 6 lei şi 20 par<ale>, precum şi
altă dată; în multe rânduri au mai venit după aceea cu asămine bani de au
cumpărat marfă tot cu asămine bani. Şi întrebându-1 de unde-i, i-au răspuns că
din sat Săcălenii, iar di bani întrebându-1 de unde îi ari au arătat că sânt de la
părinţi. Şi pisti tot au fost una sută şăptizăci şi doî bucăţi, adecă ruble, zloţi şi
lei, precum şi doî rubli a Papii, ţâindu-i în samă ca pe 6 lei 20 par<ale>, iar leul
4 lei şi zlotul trii şi un ort, i leiţa doi lei, pe care bani i-au şi schimbat numitul
neguţitor în marfă la Solomon Litman. Iar alt mai mult nu ştie. De care ştiind
carte s-au iscălit însuşi armineşte. Toderaşco Covrig.
Arhivele Naţionale

Iaşi,

fond

Isprăvnicia

Roman, tr. 996, op. 1043, d. 793, f. 2.

Anexa 7
1836 martie 4
Declaraţia

lui Grigori a Babii

Arată că

fiind el dator dinpreună şi cu alţi lăcuitori cu bani posesorului
i-au însărcinat a faci arătură pe moşie Căciulaţii şi înşirându-i pe un loc de
toloacă au şi arat vreo doî zile şi la trecire de patru zile fiind înainte cu plugul
Gheorghi a lui Gavril a Babii, i la mijloc numitul Grigori şi la urmă Ioan a
Lupului, deodată au crâşnit fhierul plugului lui Grigori şi uitându-să au văzut
https://biblioteca-digitala.ro
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Propindu şi boii tus trei s-au pus giosu de i-ai luat
însă fără a cunoaşti ce monedă esti, luându una sută optzăci şi opt bucăţi, cari
bani nu era puşi în vre-un vasu decât numai puşi slobozi în pământu. Şi luândui banii întâi Grigori şi Ioan a Lupii i-au strânsu la dânşii i mai arând acolo vreo
săptămână cu plugurile şi mergând la urma lor au împărţit acei bani în trii părţi
dându lui Ioan a Lupului şasăzăci şi patru şi lui Gheorghi a lui Gavril a Babii
şasăzăci şi doi, iar lui Grigori s-au oprit iarăşi şasăzeci şi doi după cari prin
postul Crăciunului s-au şi dus Ioan a Lupului în târg de au schimbat 77 bani de
aceea câti şasă lei, şi câti de trii lei după cum li arăta la un arman Toderaşco
Covrig. Şi din acei bani n-au luat nimic din dugheana neguţătorului decât alţi
bani ce să politicesc sumă de 170 lei pe partea sa, din care bani găsiţi i-au furat
şi un băiet argat ce-l ave, noîsprezăci, iar unsprăzeci au rămas la dânsul. Pe care
bani, 170 lei i-au şi cheltuit la nevoe sa. Şi pentru banii furaţi de băiet
apucându-1 posesorul de unde îi are au arătat că i-au dat Grigori şi înfăţoşându
să cu dânsul s-au dovedit că băiatul i-au furat precum şi că plugari îi are găsiţi.
banii

amestecaţi

Arhivele

cu

Naţionale laşi,

ţărână.

fond

Isprăvnicia

Roman, tr. 996, op. 1043, d. 793, f. 4-4 v.

Anexa 8
1836 martie 4
Declaraţia

lui Niţă Munce din Cotul Vameşului

Arată că

au venit anumi Gheorghi ce au fost argat la Grigori a Babii în
Săcăleni furând 19 bani de cari au găsit numit<ul> Grigori în sat Căciulaţi şi
dându-i unii surori a sali i-au adus, la dus la dânsul în sat, zicând ca să-i
schimbe în altă monedă. După cari viindu numit<ul> Niţă cu trii din acei baniiau şi schimbat la Neculai mungiul câti şasă lei. Şi văzând el că pitrec acei bani,
au luat şi pe acei 16 ce mai rămăsăsă şi mergând la un jidov de aice au cumpărat
un fesu i un tulpan şi i-au şi schimbat ceilalţi bani, unii câti 6 lei, iar unul patru
lei şi opt câti trii lei; pe care jidov îl cheamă anume Iţic. Şi banii i-au şi
întrebuinţat în plata birului şi alte cheltuieli dându şi fetii o păreche boşmachi, o
cămeşă şi puţin pânză, iar alti nu.
Arhivele Naţionale fond

Iaşi, Isprăvnicia

Roman, tr. 996, op. 1043, d. 793, f. 5.
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Anexa 9

1836 martie 4
Declaraţia

lui Ion a Lupului

Arată că şi

el fiind datoriu la posăsoriu 1-au însărcinat a-i faci arătură pe
moşie Căciulaţii. Şi mergând în toamna trecută pe nişte toloacă cu plugurile şi
numai au văzut că plugul lui Grigori a Babii au crănţănit. Şi uitându-să în urmă
au văzut banii; după cari strângându-să amândoi au şi strânsu banii şi puindu-i
într-o putinică la car au mai arat vreo patru zâli în acel sat. Şi întorcându-să la
urma lor au împărţit banii în trii luându el 64 şi Grigori Lupul 62 i Gheorghi a
lui Gavril a Babii 62, cari măcar deşi nu ştie de găsire banilor însă i-au spus ei.
Şi ţiindu acei bani ei pără în postul Crăciunului au încredinţat numitului Ioan
Grigori a Babii din acei bani noî pe cari nu-i ştie ce monedă era ca să-i schimbe
la târg. Şi viind au umblat pe la câţiva din jidovi şi n-au vrut a-i schimba, iar
mergând la dugheana lui Todirascu Covrigi-au şi schimbat luând un neştiman
şi un tulpan iar altă nimică. Şi pe banii găsâţi ce-i dădusă numitului Toderaşcu,
toată partea sa i-au întorsu banii câti pe unii şasă lei şi giumătate, iar alţii 3 lei,
1O parali la schimbare. Cărora bani găsâţi au spus numitului negustoriu că banii
sânt găsâţi, iar negustoriu i-au răspunsu că să nu să teamă că el nu va spuni. Tot
asămine au mai schimbat deasămine bani la nişte jâdovi pe care nu-i cunoaşte,
şi cu banii schimbaţi întorcându-să acasă i-au întrebuinţat în cheltuieli.
Arhivele Naţionale

Iaşi,

fond

Isprăvnicia

Roman, tr. 996, op. 1043, d. 793, f. 7-7 v.

Anexa 10
1839 iunie 25
Cătră

cinstita isprăv<ni>ci<e a> ţinutului Roman
Sardar Toader Carp

Pe moşia mea din Oniceni, di la Ocolul Fundului, am găsât nişti ferării
în chipul suliţilor făcute, în pământ, în no. de 22 bucăţi din cari una s-au luat de
cătră un Marin din Muncel, iar 21 le-am primit eu pe cari le-am adus cinstitei
Isprăv<ni>ci<i> spre a le primi. Însă din aceste 21 bucăţi una îmi lipsăşti şi nu
ştiu, sau că din drum s-au pierdut, sau au rămas la casa mea, pe care găsindu-să,
iarăşi se va da.
https://biblioteca-digitala.ro
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Locul undi s-au găsit aceste s-au dat pe sama unui Costandin ce-i zic
Slabu, cari au şi fost slujitoriu Isprăv<ni>ci<ei> spre a-1 ave în păstrare ca nu
cumva să mai umbli cariva a mai cerca, şi ca nu cumva sau în locul acel ce s-au
găsât acesti ferării sau pin pregiur să mai fii şi altăceva mai mult.
Cinstita isprăvnicie di va socoti de cuviinţă va rândui pe cini va socoti
spre a faci cercetare.
Iar pentru persoana mea ca nu cumva după viitorimi să mă găsăsc în
vreo răspândiri va binevoi cinstita isprăvnicie a-mi însămna prin răzoluţie sa
pusă pe aceasta că mi-am împlini datoriile cu teslimarisâre lucrurilor găsâte.
1839 iunie 25
Toader Carp, sărdar.
Arhivele Naţionale

Iaşi,

fond

Isprăvnicia

Roman, tr. 996, op. 1043, d. 1747, f. 1-1 v.
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Câteva evenimente ale vieţii politice şi sociale din principatele
române în anul1859, ilustrate în documente de arhivă
Lavinia-Diana MICU

Some Events of the Political and Social Life of the Romanian Principalities
in year 1859, Illustrated by Archive Documents
Abstract
The achievement of the Union of the Romani an Principalities by double union
of Alexandru Ioan Cuza as a prince in Iaşi (on 5th of January 1859) and in Bucharest
(on 24th of January 1859) detennined different reactions of Great European Powers,
regarding their own interests. So, Austria, which vehemently opposed to the Union,
after fulfilment of national desire of Romanians from Moldavia and Wallachia, always
wanted to undennine the young state because this was to become a temptation also for
Romanians who lived inside the Habsburg monarchy. For achieving its goals Habsburg
Empire, among others, intensified the action of informing on the situation in United
Principalities for more accurately knowledge of the realities and using any occasion to
interfere insi de the national Romanian state in order to destabilize it. Province of Banat
had a privileged position, being located on the border with Wallachia and Serbia, and
in Timisoara functioned Banatian General Comrnandment (Comandamentul General
Bănăţean) as governing body of the military province. Documents which are presented
in present paper work are drawn up by Major Marcu Rotar from Orşova and submitted
to High Chair of the Banatian General Comrnandment (Înaltul Prezidiu al
Comandamentului General Bănăţean). It refers to the political situation in Walachia,
respectively to the power transfer from government led by Nicolae Creţulescu to the
one led by Ion Ghica (documents no. 255 and 274) and to the discontents provoked by
introduction ofthe single tax of 44 piastri (Romanian coins) (document 276).
Keywords: Union of the Romanian Principa1ities, Habsburg monarchy, paper
work, major Marcu Rotar, Orsova, Cuza, Ion Ghica, Nicolae Creţulescu, Moldavia,
Wallachia.
După

Congresul de Pace de la Paris din anul 1856, problema
devenea problemă europeană, principalul subiect de drept
internaţional şi "element esenţial în rezolvarea crizei orientale" 1. În anul 1859
un alt eveniment se adăuga Unirii Principatelor Române, în urma dublei alegeri
a lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor în Moldova (5 ianuarie 1859) şi în Ţara
Românească (24 ianuarie 1859)- războiul austro-franco sard. Italienii, la fel ca
românească

1

Unirea Principatelor şi Puterile europene, Editura Academiei RSR, Bucureşti, 1984, p.l65.
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şi

românii, luptau pentru unitatea naţională sprijiniţi de Franţa şi se confruntau
cu o putere ostilă comună - Imperiul Habsburgic.
Ca imperiu multinaţional, Austria era un "duşman natural al oricărei
2
naţionalităţi care căuta să se organizeze şi să se dezrobească ... " . Ea a condus
ani la rând uneltirile antiunioniste interne şi externe, primind prin alegerea lui
Cuza o lovitură puternică. Consulul francez de la Bucureşti, Victor Place, scria
în 13/25 ianuarie 1859: "Numirea (alegerea n.n.) lui Cuza a fost o adevărată
lovitură de trăsnet pentru austrieci". Toate acţiunile diplomaţilor şi oamenilor
politici austrieci, după ianuarie 1859 au fost concentrate pe nerecunoaşterea
unirii mergând până la o intervenţie militară în baza Tratatului de pace de la
Paris. Aceste acţiuni erau coordonate de ministru de Externe imperial, Buol,
care încerca să convingă cancelariile europene de ilegalităţile comise la 5 şi 24
ianuarie 1859. Eforturile diplomatice sunt conjugate cu măsuri de ordin militar
menite să intimideze pe românii din graniţele imperiului. Astfel, la 23
ianuarie/4 februarie 1859 Johann conte de Coronini Cronberg, comandantul
cezaro-crăesc al Banatului 3 ordona colonelului Adolf Leurs von Trauenregen de
a veghea asupra emisarilor partidei revoluţionare moldo-vlahe. "Pericolul"
românesc era evident pentru autorităţile vieneze şi, prin urmare, trebuia combătut
prin toate mijloacele. Rolul fundamental i-a revenit graniţei militare bănăţene,
militarilor din această zonă li s-a cerut devotament şi fideliate în apărarea
frontierei, calităţi dovedite în timpul revoluţiei de la 1848, când grănicerii
4
bănăţeni au fost fideli "bunului împărat" . În acest context, se intensifică
rapoartele informative despre situaţia din Principate, în condiţiile în care
Austria era confruntată şi cu alte probleme externe, în primul rând războiul cu
Franţa şi Sardinia. Pierderea războiului de către Austria a detereminat o
atitudine mai rezervată şi faţă de Principate pentru a nu-şi complica situaţia
"ridicând împotriva ei atât pe români cât şi pe unguri" 5• Austria a recunoscut
Unirea la 2/14 mai 1859. În acelaşi timp, şi-a sporit atenţia faţă de Principate,
fapt dovedit de rapoartele informative întocmite de diferiţi funcţionari sau
Unirea Principatelor şi Puterile europene, Editura Academiei RSR, Bucureşti, 1984, p.l77
Banatul istoric-delimitat la nord de Mureş, la vest de Tisa la sud de Dunăre, în partea de est de
Munţii Ţarcu şi Poiana Ruscă-este o zonă de contact "o placă turnantă" (Dumitru Ţeicu,
Banatul Montan în Evul Mediu, Editura Banatica, Timişoara, 1998, p.11) între Europa Centrală
şi Balcani. Din Evul Mediu şi până în Perioada Modernă, Banatul a reprezentat o unitate
administrativă, politică şi militară distinctă în cadrul stăpânirilor maghiară, austriacă şi austroungară, până după Primul Război Mondial când a fost împărţit între România Serbia şi Ungaria.
4
După revoluţia de la 1848 - 1849, Banatul a fost organizat ca provincie autonomă Voivodina sârbească şi Banatul timişan cu capitala la Timişoara (patenta imperială din 4 martie
1849)- excepţie făcând zona de graniţă. Conducerea era asigurată de o locotenentă în frunte cu
un guvernator, care îşi avea reşedinţa la Timişoara. Această organizare administrativă s-a
menţinut până în anul 1860, când Banatul a fost încorporat Ungariei. La această decizie a
contribuit şi evoluţia situaţiei din Principatele Române.
5
C.C. Giurescu, Viata şi opera lui Cuza, Ediţia a II a, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970, p. 84.
2

3
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agenţi.

Unul dintre aceştia a fost şi maiorul Rotaru, Comandantul de cordon al
Dunării Inferioare.
Din fondul arhivistic Comandamentul General Bănăţean, (d. 155/1859,
f. 3-8), ce se păstrează la Serviciul Judeţean Timiş al Arhivelor Naţionale, am
ales să prezint traducerea şi transcrierea a trei rapoarte scrise de maiorul Rotaru
în paleografia gotică a limbii germane, relevante din punct de vedere al
conţinutului acestora. Ele ne dau detalii interesante, nu întodeauna exacte,
despre situaţia din Ţara Românească, dar şi din Serbia, ceea ce dovedeşte relaţia
strânsă dintre cele două tinere state balcanice, unite în eforturile lor de a se
elibera de sub dominaţia imperiilor vecine. Împreună, Principatele Unite şi
Serbia deveneau un pericol real pentru Austria.
Primul document (Res. Nr. 255) se referă la situaţia internă, dar şi
externă.
Viaţa politică
internă
s-a caracterizat printr-o instabilitate
guvernamentală accentuată, datorită intereselor de grup şi orgoliilor personale.
Între anii 1859 - 1861 s-au succedat în cele două Principate 20 de formaţiuni
guvernamentale 6 (9 guverne în Moldova şi 11 în Ţara Românească). Cabinetele
din Ţara Românească, Nicolae Creţulescu (6 septembrie- 11 octombrie 1859)
şi Ion Ghica (11 octombrie 1859 - 28 mai 1860), la care face referire
documentul, au fost de orientare politică liberal moderată. Liberalii radicali
conduşi de C.A. Rosetti s-au întrunit la sala Bossel din Bucureşti pentru a forţa
mâna domnitorului să preia puterea. Nu au reuşit decât să ducă la înlocuirea
guvernului Creţulescu cu un cabinet condus de Ion Ghica. Viaţa acestui guvern
a fost ceva mai lungă, Ion Ghica fiind bine văzut şi la Constantinopol. Numirea
lui Ion Ghica de către Alexandru Ioan Cuza s-a făcut şi din raţiuni diplomatice
- recunoaşterea de către Poartă a dublei alegeri. Şi documentul sesizează acest
aspect, dar evenimentul s-a mai lăsat aşteptat.
O atenţie deosebită în raportul informativ se acordă armatei
Principatelor, care începea să devină ameninţătoate pentru Austria, mai ales
după unificarea armatelor de la Floreşti din vara anului 1859. Unificarea celor
două armate urmărea şi preîntâmpinarea unui eventual atac turco-austriac 7 .
Cuza, militar de carieră, şi-a dat seama de rolul armatei şi ca element de
sprijin pentru armatele franco-sarde care au luptat cu Austria. Domnitorul îi
scria lui Vasile Alecsandri, care se afla la Paris, că era "convins de necesitatea
de a acţiona viguros" şi "hotărât" în acele împrejurări 8 . Atenţia acordată de
către raportor relaţiilor româno-sârbe este de notorietate. Sunt semnalate acţiuni
de evidenţe ale populaţiei făcute în scopul recrutărilor pentru armată.
Nicolae Iorga, Un cugetă tor politic moldovean de la jumătatea sec. al XIX-lea: Ştefan Scarlat
în "Analele Academiei Române", secţiunea Istorie, tom XIII (1932), p. 45.
7
Istoria României, voi IV, Editura Academiei R.P.R., 1964, p. 318.
8
Scrisoarea din 13/25 aprilie 1859. Vezi Raoul Bossy, Agenţia diplomatică a României din
Paris şi legăturilefranco-române sub Cuza Vodă, Bucureşti, 1932, p. 166.
6

Dăscălescu,
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Avertismentul este cu atât mai serios cu cât şi în anul 1852 au fost organizate
acţiuni asemănătoare înaintea războiului oriental, războiul Crimeii (n.n.).
Al doilea document (Res. Nr. 274) prezintă informaţii despre acţiunile
autorităţilor în sensul unificării legislative, a însernnelor, activitatea comisiei de
la Focşani şi relaţiile româno-sârbe, nevoia înlocuirii lui Miloş Obrenovici,
fiind bătrân, cu Mihail Obrenovici, mult mai energic şi simpatizat de popor.
Raţiunii de stat i s-au adăugat şi legăturile personale excelente dintre familiile
Cuza şi Obrenovici, aşa încât pe toată durata domniei lui Cuza, între cele două
state au existat relaţii foarte bune. Unirea Principatelor devenise un model şi
pentru celelalte popoare din Balcani, dar şi element de sprijin. Consolidarea
poziţiei României a permis ulterior acordarea unui important sfrijin politic şi
diplomatic Serbiei 9, facilitare transportării de arme către Serbia 1 • Consemnarea
informaţiei potrivit căreia la momentul întocmirii documentului ar fi existat un
transport de arme spre Serbia este eronată, deoarece în 1859 nu s-a efectuat un
asemena transport. Relaţiile româno-sârbe la acea dată se limitau la sprijin
reciproc politic şi militar, domnitorul român şi Mihai Obrebovici discutând o
posibilă colaborare militară împotriva Imperiului Habsburgic.
Ideea prinţului străin era vehiculată în cercurile vieneze. Un asemenea
proiect devenea şi mai îngrijorător, deoarece o asemenea eventualitate punea
România într-o situaţie şi mai bună, căci prinţul străin, cu o probabilitate foarte
mare, urma să provină dintr-un stat rival Austriei. Acest eveniment s-a
întâmplat după abdicarea forţată a lui Cuza.
Al treilea document (Res. Nr. 276) insistă asupra situaţiei economice
din Principate. Crizei economice europene din anii 1857 - 1858 i s-a adăugat o
criză financiară. Hambarele erau pline de grâne care nu se puteau vinde, lipsa
de numerar de pe piaţă fiind apăsătoare. Nevoia de lichidităţi a determinat
guvernul liberal moderat să adopte o măsură simplă, dar mai puţin eficientă generalizarea contribuţiilor. Toţi bărbaţii majori erau impuşi impozitului
personal şi contribuţiei pentru drumuri. S-au adoptat noi taxe pentru patentele
meseriaşilor şi negustorilor şi au fost majorate şi taxele de timbru. În anul 1860,
impozitul funciar a fost pus în aplicare după ce Adunarea munteană 1-a redus de
la 5% la 3,5% 11 • Nici reforma fiscală nu a fost suficientă pentru redresarea
economiei şi umplerea visterie statului, astfel că guvernul a cerut Camerei
aprobarea unui împrumut de 8.000.000 lei. Deşi această măsură a fost votată,
până la 16 septembrie 1859, data căderii guvernului C.A. Creţulescu, nu s-au
subscris decât 859.829 lei din cauza crizei economice. În cele din urmă a fost
Viorica Moisiuc, Ion Calafeteanu, Afirmarea statelor naţionale independente unitare din
centrul şi sud-estul Europei (1821-1923), Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1979, p. 78.
10
C.C. Giurescu, Transportul armelor sârbeşti prin România sub Cuza Vodă (1 862), în
"Romano-Slavica", XI, Istorie, 1965.
11
Istoria României, voi. IV, p. 323.
9
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subscrisă suma de doar 3.000.000 lei, adică puţin peste o treime din total 12 .
Impozitul unic a creat tensiuni sociale majore. Majoritate locuitorilor din
Principate aveau o situaţie economică precară şi nu cosiderau echitabilă o
asemenea măsură. În plus, existau numeroase modalităţi de a se sustrage de la
plata impozitului mai multe categorii de cetăţeni, ceilalţi considerându-se
discriminaţi. Toate aceste măsuri şi starea de spirit a populaţiei este descrisă în
rapoartele informative ale maiorului Rotaru.
Ţărănimea, care constituia marea majoritate a populaţiei, lupta pentru
eliberarea de dacă şi împroprietărire. Grănicerii şi dorobanţii munteni au
început să se agite în vara anului 1859, chiar cu ocazia reunirii armatelor
moldo-muntene de la Floreşti. În 2/14 mai dorobanţii din districtul Brăila au
refuzat să presteze serviciul militar mai mult de zece zile pe lună. În 4116 mai
1859, 400 de grăniceri împreună cu familiile lor declarau comandantului lor din
Râmnicu Sărat că ei trebuie să fie scutiţi de dacă. La 7119 mai 1859 şi -au
exprimat nemulţumirile grănicerii din companiile Calafat şi Bechet. Protestele
au continuat până la mijlocul lunii iunie. Este foarte probabil ca puterile care sau opus unirii - Turcia şi Austria - să nu fi fost străine de aceste mişcări de
protest. Cercetările viitoare pot elucida şi această problemă.
Imperiul Habsburgic, adversar declarat al unirii Principatelor, a depus
toate eforturile politico-diplomatice pentru a evita constituirea unui stat puternic
la Dunărea de jos, care a devenit imediat un magnet pentru românii ardeleni şi
bănăţeni. Ecoul evenimentelor de la Iaşi şi Bucureşti a răsunat puternic peste
munţi. Principalele gazete - "Foaie pentru minte, inimă şi literatură", "Gazeta
Transilvaniei", numeroase publicaţii germane şi maghiare 13 au consacrat spaţii
largi. Gheorghe Bariţiu care s-a aflat la Bucureşti în toiul evenimentelor, scria
"Fapta este atât de mare, bucuria este atât de mare încât pana tremură în mâna
mea şi o lăs" 14 , iar AL Papiu Ilarian consemna în Foaia pentru minte inimă şi
literatură "Iar când s-a ales Cuza domn entuziasmul la românii din Transilvania
era poate mai mare decât în principate" 15 .
În primii ani după dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, autorităţile
habsburgice sperau ca să schimbe destinul istoric al poporului român pe cale
diplomatică, invocând prevederile tratatelor de pace. Răspunsul venit din partea
Puterilor Garante (Franţa, Anglia, Prusia) a fost unul ferm din partea lui Cavour
sau a ministrului de externe al Prusiei. Atunci când plenipotenţiarul austriac la
Berlin, A. Koller, i-a cerut ministrului de externe Alexander von Schleinitz să

C.C. Giurescu, Viaţa şi opera lui Cuza, p. 90.
Ibidem, p. 76
14
Ibidem, p. 75
15
Vezi Ştefan Pascu, Ecoul Unirii Ţării Româneşti şi Moldovei în Transilvania, în "Studii
privind Unirea Principatelor", Bucureşti, 1960, p. 464.
12
13
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spnJme o eventuală intervenţie armată în Principate, acesta a respins ideea,
"guvernul berlinez fiind în favoarea unirii" 16 •
În anii următori, mai ales după proclamarea dualismului, atitudinea
monarhiei bicefale faţă de România devenea mai intransigentă, cu toate că cele
două state deveniseră aliate prin tratatul din 1883. Tratamentul românilor în
timpul procesului memorandumului şi implicarea Austro-Ungariei în
desfăşurarea evenimentelor din regat în timpul răscoalei din 1907, au dovedit că
inamicul principal în procesul unificării românilor şi al consolidării României
moderne a fost Imperiul Habsburgic, apoi Austro-Ungaria.
Res. Nr. 255
Untere Donau
Cordons Commando
An,
Das hohe kaiser konigliche Landes General Commando Prăsidium in
Temeswar
Der erwartete Sturz des Ministeriums Kretzulesco in der Walachei ist nunmehr
eine vollendete Thatsache, hat sich schon das neue Ministerium unter der
Prăsidentschaft Johann Ghika 's gewesenen Fiirsten van Samos bereits gebildet,
welcher nach Erreichung des forstlich walachischen Thrones noch zu jener Zeit
gestrebt haben soli, ihn im Jahre 1854 Fiirst Stirbey wieder eingesetzt wurde.
Dieser Ghika soli sich auch der besondern Gunst der Pforte erfreuen, und diese
Uiberzeugung die Hofnung der Bojaren năhren, es werde die Regierung des
noch immer mit seiner Abreise nach Constantinopel zaudernden Fiirsten Cauza
van keinen langer Dauer sein. Fiirst Cauza soli hingegen die Vermehrung der
Landes Millitz fort anstreben, und in jiingster Zeit ein grof3es Offiziers
Avancement bestătiget haben, woraus folgerte, daf3 nunmehr jede der Grenz
Militz Compagnien auch mit 4 Offiziern betheilt wurde. Aus Serbien wird nichts
anderes mitgetheilt, als daf3 ein eigener Befehl der Regierung a/le Kreis Aemter
auffordern soli, in sămmtlichen Ortschaften die Conskriptionslisten und Tauf
Matrikeln zur Revision durch einen van der Regierung exmittirt werdenden mit
Namen nicht angegeben Beamten bereit ha/ten zu lassen, so wie auch diesem
Abgeordneten }eden Vorschub zu leisten. Ein ăhnlicher Befehl soli auch im
Jahre 1852 ergangen sein, zu welcher Zeit statt eines Regierungsbeamten ein
russischer Sendling erschien, welcher die Volkszahlung zwar revidirte, aher
auch andere politische Zwecke vor dem Ausbruche des orientalischen Krieges
verfolgte.
Diese Kundschaftsnachrichten bringe ich gehorsamst zur hohen Kenntnis.
Altorsova am 6. November 859
Rottar
Major

16

Unirea Principatelor şi Puterile Europene, Editura Academiei RSR, Bucureşti, 1984, p.l80.
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"Res. Nr. 255 Comandamentul Cordonului Dunării Inferioare către
Înaltul Prezidiu al Comandamentului General Provincial Cezaro Regesc,
Timişoara"

"Căderea aşteptată

a ministerului Creţulescu în Valahia este acum un
fapt împlinit, s-a format deja noul minister sub preşedinţia lui Ion Ghica, fost
principe de Samos, care tindea la obţinerea tronului princiar valah încă de pe
timpul acela când principele Ştirbei în anul 1854 1-a introdus din nou. Acest
Ghica s-ar bucura de o protecţie deosebită din partea Porţii şi această
convingere întreţine speranţa boierilor, că guvernul lei Cuza, care şovăie cu
plecarea la Constantinopol nu va fi de lungă durată. Princepele Cuza însă ar
tinde să mărească miliţia statului şi că în ultimul timp a confirmat o avansare
mare de ofiţeri, din care reiese că de-acum fiecare companie a miliţiei
grănicereşti va fi completată şi cu 4 ofiţeri. Din Serbia nu se raportează nimic
altceva decât, că un ordin propriu al guvernului cheamă toate administraţiile
districtuale, ca toate localităţile să pregătească listele de recrutare şi matricolele
de naştere pentru revizie de către un funcţionar al guvernului al cărui nume nu
este amintit şi să-I sprijine pe acest deputat. Un ordin asemănător s-a dat în anul
1852, când a apărut un trimis rusesc în locul unui funcţionar guvernamental,
care a reavizat recensământul, dar care urmărea şi alte scopuri politice înaintea
izbucnirii războiului oriental.
Aduc cu supunere la înaltă cunoştinţă aceste rapoarte secrete.
Orşova Veche, la 6 noiembrie 1859
s.s. Rottar, maior"

Res. Nr. 274
Untere Donau
Cordons Commando
An,
Das hohe kaiser kănigliche Landes General Commando Priisidium in
Temeswar
Die fiirstlich walachische Mifiion, welcher ich in einem ehrfurchtsvollen
Berichte vom 15. dieses Res. Nr. 260 erwiihnte, ist gestern aus Belgrad
hierdurch nach der Walachei riickpassiert, und sie war nach Versicherung
eines Vertrauten insbesondere mit Uiberbringung fiirstlicher Depeschen an
Fiirsten Milosch betraut, welche niihere Verbindung zwischen beiden
Nachbarprovinyen yur folge haben sollen. Aus der Wallachei erfahre ich, dap
die von der National Versammlung zu Fokschan oktroirte bereits zur
0./fentlichkeit gebrachte konstitutionelle Verfassung vom Volke mit groPer
Hofnung auf die liingst schon angestrebte Unabhiingigkeit der vereinigten
Fiirstentiimer begrufit wurde, mindestens sollen sich sogar ăffentliche Beamten
iiufiern, es werde die Abdankung des Fiirsten Cauza die Erhebung des
Fiirstenthumer zu einem unabhiingigen Kănigreiche unter einer fremden
Prinzen niichstens zur folge haben. Die Union wird in der That seit
Herablangung der Investitur for den Fiirsten auch dadurch schiirfer bezeichnet,
dap die sonst friiher unter bei behalt des eigenen Landeswappens gleich wol
unter der Aufschrift "vereignite Fiirstenthumer" von beiden Ministerien zu
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Bucarest und Jahsy ausgefertigten Passe, nunmehr das vereinigte Wappen
tragen. Fiirst Cauza sol! gegenwartig die Moldau bereisen, namentlich die
Verwaltung des von Ruflland abgetretenen Landtheiles inspiziren. In Serbien
gibt es nach Versicherung eines Vertrauten die Unzufriedenheit mit dem selbst
herrschsuchtigen Fiirsten Milosch immer mehr Ausdruck, und es sol! eine nicht
unbedeutende Partei in der Bildung begriffen sein, welche unter Bezeugung
treuer Ergebenheit den langst genahrten Entschlufl faflen wird, den Fiirsten
Milosch auf die Notwendigkeit seiner Abdankung in folge vorgeriickten A/ters
zu Gunsten seines Sohnes Michael aufmerksam zu machen. Diese Version
erhălt sich im năchst angrenzenden Krainer Distrikte, welche sich auch als
ăffentlichen Willen des Volkes kundgibt.
Anlangend die Waffeneinkăufe Serbiens, welchen an der k. k. Staaten Grenze
alle Wachsamkeit gewidmet wird, versicherte mir ein Vertrauter, dafl die
allerdings in der Absicht der Regierung liegende Waffeneinfuhr ihren Zug
durch die Walachei genommen, von dort aus auch schon Lieferungen gemacht
wurden.
Diese Nachrichten bringe ich gehorsamst zur hohen Kenntnis.
Altorsova am 26. Novembr 859
Rottar
Major

"Res. Nr. 274 Comandamentul Cordonului Dunării Inferioare către
Înaltul Prezidiu al Comandamentului General Provincial Cezaro Regesc,
Timişoara"

"Misiunea princiar valahă, pe care am amintit-o respectuos în raportul
Nr. 260 din 15 luna curentă a ajuns ieri din Belgrad în Valahia şi conform
asigurării unui om de încredere, a fost însărcinată cu predarea unei depeşe către
principele Miloş, care ar avea drept consecinţă legături mai strânse între cele
două provincii vecine. Din Valahia aflu, că Legea Constituţională impusă de
Adunarea Naţională la Focşani şi făcută public a fost salutată cu mari speranţe
de popor, care doreşte de mult timp independenţa Principatelor Unite, cel puţin
ar avea ca şi consecină abdicarea principelui Cuza şi ridicarea principatelor la
un regat independent sub conducerea unui prinţ străin. De fapt unuinea de la
investirea prinţului se va întări şi prin aceea că în locul stemelor proprii, după
cum era înainte, s-a întrodus stema cu inscripţia " Principatele Unite", de către
ambele ministere atât la Bucureşti cât şi la Iaşi, iar paşapoartele eliberate poartă
de acum stema comună. Principele Cuza ar vizita în prezent Moldova, ar
inspecta anume partea administrativă cedată de Rusia. Conform unei garanţii
ale unei persoane de încredere, există în Serbia tot mai multe nemulţumiri cu
principele aristocrat Miloş şi că un partid însemnat ar fi în formare, care cu
toate că ar mărturisi loialitate fidelă, ar lua hotărârea de a-1 atenţiona pe
principele Miloş asupra necesităţii de a abdica, din cauza vârstei înaintate, în
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favoarea fiului său Mihai. Această versiune circulăşi în districtul învecinat
Krain, care se proclamă ca voinţă publică a poporului.
În ceea ce priveşte cumpărarea de arme a sârbilor căreia i s-a dat toată
atenţia la graniţele de stat cezaro regeşti, m-a asigurat un om de încredere, că
armele ce se importă în Serbia au fost aduse intenţionat prin Valahia şi că de
acolo s-au făcut deja livrări.
Aduc cu supunere la înaltă cunoştinţă aceste rapoarte secrete.
Orşova Veche, la 26 noiembrie 1859
s.s. Rottar, maior"

Untere Donau
Res. Nr. 276
Cordons Commando
An,
Das hohe kaiser kănigliche Landes General Commando Prăsidium in
Temeswar
Ein Vertrauter berichtete mir so eben aus der Walachei, da/3 die Aushebung der
neu eingefohrten Kopfsteuer pr 44 Piaster auf Schwierigkeiten stof3e. Ein Theil
der Bojaren hălt sich in seinem Ansehen verletzt, nunmehr gleich dem ărmsten
Landesbewohner besteuert zu erscheinen, wăhrend die ărmere ganz
unbemittelte Klasse die ohne Unterschied auf }eden Kopf mit 44 Piaster
ausgeschriebene Steuer fiir eine hăchst unbillige Lastvertheilung ansieht. Das
neue Ministerium Johann Ghika 's sol/ zu den liberalen Partei gehăren, und es
verlautet, da/3 wesentliche Verănderungen in der Gerichtsordnung wie in der
politischen Landesverwaltung demnăchst verordnet werden sollen. Die
gemăf3igte aristokratische Partei lăf3t ihre Aujlehnung gegen Verfogungen des
neuen Ministeriums im Lande verspiiren. In Mehedinzer Districte sol/ sich
hierin einer der reichsten Grundbesitzer Namens Paharnik Plenicsan derart
kompromittirt haben, das ungeachtet derselbe sonst die loyalisten Gesinnungen
an den Tag legt, aus den Landtags Deputirter ist, man seiner Berufung nach
Bucarest entgegensieht. In den Kammern sol/ die gemăf3igte Partei die
Mehrheit der Stimmen erlangt, die ministeriale Presse aber unter Zuhiilfnahme
aller ăffentlichen Blătter es sich zur Aufgabe gemacht zu haben, das Landvolk
zum Anschluf3 an die liberale Partei aufzufordern, das die Kammern aufgelăset,
und eine neue Deputirten-Wahl vorgenommen werde. Uiber die dieser Tage aus
Serbien riickgekehrteforstlich walachische Mision verlautet es în der Walachei,
da/3 der Finanz General Director als Uiberbringer jiirstlicher Depeschen zur
Schlief3ung eines giinstigen Zoll Tarifs mit Aujhebung aller Mautgebiihren
zwischen beiden Nachbarlăndern, der Turn Severin Okirmuitor hingegen zur
Zustandebringung eines Vertrags wegen Auslieferung beiderseitiger jluchtiger
Verbrecher autorisirt war, woriiber ich bereits unterm 15. dieses ein Gleiches
berichtete.
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In folge ministerieller Anordnung wird in der Walachei vom kiinftigen Montag
den 28. dieses an die allgemeine Volkszahlung beginnen.
Altorsova am 27. Novembr. 859
Rottar
Major

"Res. Nr. 276 Comandamentul Cordonului Dunării Inferioare către
Înaltul Prezidiu al Comandamentului General Provincial Cezaro Regesc,
Timişoara"

"Un om de încredere mi-a raportat mai înainte din Valahia, că se
întâmpină greutăţi la colectarea noului impozit introdus pe cap de locuitor de
44 piaştri. O parte dintre boieri se simte rănită în orgoliu plătind impozite la fel
ca şi cei mai săraci locuitori aiţării, iar pentru clasele sărace, impozitul pe cap
de locuitor de 44 de piaştri ar fi o povară inechitabilă. Noul minister Ion Ghica
ar aparţine partidului liberal şi se zvoneşte că în curând se vor ordona schimbări
importante în justiţie cât şi în administraţia politică a ţării. Orientarea moderat
liberală îşi manifestă revolta în ţară împtriva dispoziţiilor noului minister. În
districtul Mehedinţi s-ar fi compromis în această legătură unul din cei mai
bogaţi moşieri, pe nume Paharnic Plenician şi care e şi deputat în parlament,
încât este aşteptată convocarea lui la Bucureşti. În camere partidul moderat ar fi
obţinut majoritatea, însă presa ministerială cu ajutorul ziarelor oficiale şi -ar fi
propus să cheme poporul să se alăture partidului liberal, încât să să se
desfiinţeze camerele şi să se facă noi alegeri. Despre misiunea valaho-princiară
sosită zilele acestea din Serbia se zvoneşte în Valahia, că directorul general de
finanţe ca şi remiţător al depeşei princiare, a fost autorizat să încheie un tarif
vamal favorabil cu anularea tuturor taxelor vamale între cele două ţări vecine,
iar ocârmuitorul de la Tumu Severin a fost autorizat să încheie un contract
pentru extrădarea bilaterală a criminalilor fugari, despre care am raportat în 15.
Conform ordonanţei ministeriale, din 28 a acestei luni va începe recensământul
general în Valahia.
Orşova Veche, la 27 noiembrie 1859
s.s. Rottar, maior"
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Activitatea Asociaţiunii ASTRA reflectată în unele documente
deţinute de Arhivele Naţionale Covasna
Ioan LĂCĂ TUŞU
Ciprian HUGIANU
The Activity of ASTRA Association Reflected in Some Documents Held by
the National Archives Covasna
Abstract

The article submits some documents from the archives held by the
National Archives Covasna about the activity of ASTRA Central Department
"Treiscaune" and "Târgu Secuiesc" Department. Already operating in a
troubled period of politica! unrests, of strengthening the Romanian national
unitary state and in an area where Romanians were not only numerica! minority,
but many of them hungarised efforts of ASTRA Târgu Secuiesc Department
and of the other departments of former Treiscaune county is a page of
Romanian cultural history, testimony over time, about what meant ASTRA
association for the preservation and affirmation of national identity of
Romanians from Transylvania, and urge for knowledge and honor and the
memory of ancestors, and resume, in updated forms, ASTRA traditions of the
Tg. Secuiesc zone and the whole Carpathian Arch.
Keywords: ASTRA, interwar period, Târgu Secuiesc, Ioan Rafiroiu
Asociaţia Transilvană

pentru Literatura Română şi Cultura Poporului
Român (ASTRA) a fost înfiinţată la Sibiu în 23 octombrie/4 noiembrie 1861,
având un rol însemnat în emanciparea culturală şi politică a românilor din
Transilvania. Prima conducere a asociaţiei a fost asigurată de cel ce avea să
devină Sfântul Ierarh Andrei Şaguna - preşedinte, Timotei Cipariu vicepreşedinte şi George Bariţiu - secretar. Românii din Ardeal au pus astfel, la
Sibiu, bazele acestui adevărat minister al culturii române, în cadrul Imperiului
habsburgic. În seria izbânzilor ardelene, înfiinţarea ASTREI, programul ei de
activitate, realizarile ei în toate domeniile vieţii culturale, şcolare, sociale,
economice şi comunitare sunt lucrurile cele mai de preţ pe care le avem în
Ardealul de dinainte de 1918. Congresele Astrei au fost, întotdeauna, prilej de
mare sărbătoare naţională, cu implicaţii pozitive pe termen mediu şi lung pentru
dăinuirea românească. După Primul Război Mondial, ASTRA a ieşit răvăşită.
Mulţi dintre cei mai buni "astrişti" n-au mai revenit la vatră. Ţara nouă şi mărită
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se confrunta cu noi şi complexe probleme. Au loc reevaluări ale priorităţilor
naţionale, a căror realizare necesita un efort conjugat al elitei intelectuale, dar,
în acelaşi timp, în noul contex naţional, se ridicau şi oamenii care îşi făceau loc
mai mult cu coatele, decât cu bunul simţ 1 •
S-a crezut o clipă, îndată după fericitele evenimente din 1918, că
misiunea "Asociaţiunii" ar putea fi considerată sfârşită, lupta pentru românism
şi pentru cultură urmând să devină o sarcină exclusivă a Statului Român,
societatea de la Sibiu rămânând numai o cucemică amintire istorică 2 • În locul
ASTRE! era acum un Minister al Instrucţiunii Publice; de biserici se îngrijeau
foruri legale competente; ambiţiile nemăsurate ale unor puternici ai zilei făceau
ca trecutul Asociaţiunii să fie uitat şi să înfiinţeze zeci şi sute de alte societăţi
"culturale" şi "naţionale". Din acest greu impas, ASTRA a ieşit datorită celor
trei preşedinţi ai săi care au condus-o de la Marea Unire până în 1940 şi anume:
Andrei Bârsanu, Vasile Goldiş şi Iuliu Moldovan. Aceştia au găsit pentru
"Asociaţiune" noi temeiuri de existenţă, noi domenii de activitate şi, mai ales, o
nouă şi roditoare însufleţire. ASTRA a rămas astfel să-şi continuie cu acelaşi
elan firul vechii sale activităţi naţionale 3 .
În acest context, a avut loc şi adunarea generală de reorganizare a
Despărţământului ASTRA Treiscaune, în data de 15/28 septembrie 1919,
urmată de o mare sărbătoare populară românească organizată în piaţa oraşului
Sf. Gheorghe. Despre ASTRA din Treiscaune şi scopurile ei, preotul Aurel
Nistor scria marelui savant N. Iorga într-o telegramă trimisă în 30 septembrie
1919, astfel: "Românii din Secuime, doritori de muncă pentru răspândirea
scrisului românesc până în cea mai ascunsă colibă, văzându-se pentru prima
oară adunaţi liberi şi nestânjeniţi ca să reorganizeze Depărţământul Treiscaune
al Asociaţiunii pentru Literatura şi Cultura Poporului Român, cugetă cu adânc
devotament şi cu dragoste de dumneavoastră, apostolul muncii şi trezirii prin
luminarea sufletului românesc. Vom merge înainte pe calea indicată de dvoastră"4.

Unul dintre cele mai importante proiecte interbelice privind depresiunile
intracarpatice a fost "aducerea la matcă a românilor înstrăinaţi" sau
"reromânizarea românilor maghiarizaţi". Era vorba, fireşte, nu de românii deja
pierduţi pentru neamul lor, maghiarizaţi de-a lungul istoriei, ci de cei care încă
se considerau români, dar nu mai cunoşteau limba română. Astfel, la adunarea
Corneliu Albu - Împotriva Diktatului de la Viena, Fundaţia Regele Mihai 1, Imprimeriile
"Dacia Traiană", 1944, p. 14.
2
Vasile Netea, Criza "Asociajiunii" Transilvane, în Vasile Netea, Pentru Transilvania, voi. III. Scrieri din anii de refugiu 1940-1944, Editura Veritas, Tg. Mureş, 2014, p. 366.
3
Ibidem, p. 367.
4
Petre Ţurlea, Din corespondenţa românilor din Secuime cu Nicolae Iorga - anul 1919, în
"Angvstia", nr. 4/1999, p. 343.
1
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de reactivare a despărţământului ASTRA Treiscaune, preotul ortodox Aurel
Nistor din Araci, referindu-se la românii maghiarizaţi, spunea: "Aceşti fraţi ai
noştri trebuie salvaţi din ghiarele maghiarismului, să înveţe din nou limba
românească, să îmbrace iar portul românesc, să simtă şi să trăiască ca români" 5 .
Aceasta şi-au propus-o ca ţintă conducătorii români din judeţ, având a stabili
însă un plan de muncă întocmit şi executat cu multă tragere de inimă. "Primul
lucru care trebuie făcut- menţionează preotul Aurel Nistor în articolul Se ivesc
zorile la românii din Secuime, apărut în <<Neamul Românesc», era să li se
deştepte mândria că sunt români. Până acum nu au avut ocazia să vadă comorile
atât de bogate ale sufletului românesc; li s-a spus de către unguri, la toate
ocaziile, ca să se ruşineze, căci fac parte dintr-o «naţionalitate» lipsită de
cultură, săracă, întru toată inferioară celei ungureşti. Le-au sugerat ideea (care a
şi prins!), că românii sunt o rasă decăzută, urmaşi de slugi şi păstori veniţi din
alte părţi în Ardeal, că ei nu au nici cultură, nici lucruri de samă ca arta, portul,
obiceiuri etc."6
În cadrul fondurilor arhivistice deţinute de Arhivele Naţionale Covasna
există documente referitoare la activitatea Despărţământului ASTRA
Treiscaune păstrate în fondul "Primăria Sf. Gheorghe". O selecţie din inventarul
arhivistic al fondului menţionat, din perioada 1922-1940, este redată în Anexa
la prezentul articol. Majoritatea acestor documente privesc aspecte punctuale
ale relaţiei Asociaţiunii ASTRA cu administraţia locală. Distingem totuşi şi
documente programatice ale conducerii Asociaţiunii, din rândul cărora am
reţinut câteva.
Astfel, Asociaţiunea pentru Literatura Română şi Cultura Poporului
Român ASTRA, din Sibiu, la 1 octombrie 1923, transmite Prefecturii
Treiscaune următoarea circulară: "Domnule Prefect, Aducerea aminte despre
momentele mari ale trecutului, la toate naţiunile care vor să trăiască, este izvor
de îndemnuri spre viitoarea înălţare. Cu atât mai vârtos neamul nostru, ieşit abia
de curând din lanţurile robiei va trebui să-şi ia călăuză pentru viitor făclia
faptelor mari ale înaintaşilor şi sărbătorind cu pioasă aducere aminte trecutul va
putea mai trainic să-şi întemeieze viitorul. Şi cine ar tăgădui că minunea zilelor
nostre, care este, după atâtea veacuri de suferinţe şi umilire, unirea tuturor
Românilor într-un Stat naţional, rămâne pentru toate timpurile epoca cea mai
înălţătoare a istoriei noastre? Cuvine-se deci, ca măreaţa înfăptuire a acestei
uniri să fie comemorată cu însufleţire şi pietate din generaţii în generaţii.
Asociaţiunea pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român, depozitară
a idealului naţional şi a desăvârşirii lui prin cultură şi înaintare, se simte
Ioan Lăcătuşu, Reromânizarea populaţiei româneşti maghiarizate din fostele Scaune secuieşti.
Încercări de evaluare a unui proiect interbelic, în "Angvstia", nr. 5/2000, p. 127.
6
Ibidem, p. 130.
5
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chemată şi îndemnată să ţină

evidenţă

momentele istorice potrivite pentru
întărirea mândriei naţionale şi înălţarea sufletească a neamului. Apropiindu-se
deci, ziua cea mare de 1 Decembrie (18 Noiemvrie st. v.), la care zi în anul
1918 neamul românesc din Ardeal, Banat şi Ţara Ungurească, în măreaţa sa
adunare naţională de la Alba-Iulia, într-un gând a proclamat unirea sa cu patria
mamă într-un singur stat naţional, care este România Mare, ca şi în anii trecuţi,
astfel şi acum "Asociaţiunea" trimite tuturor românilor îndemnul său patriotic
de a serba în chip cuviincios pretutindeni şi de către toţi comemorării acelei zile
măreţe. Cu deosebit respect, Vă rugăm deci, Domnule Prefect, să binevoiţi a da
preţiosul Dv. concurs la aranjarea comemorării acelei măreţe zile pe teritoriul
judeţului ce se află sub înţeleapta cârmuire a Dv., ori întrucât din altă parte din
orice motiv nu s-ar iniţia asemenea comemorări, să binevoiţi a lua Dv. iniţiativa
acelei serbări dinpreună cu toate celelate corporaţiuni cu cădere pe teritoriul
judeţului, mai vârtos cu organele bisericeşti şi şcolare. Sibiu, din şedinţa
Comitetului Central ţinută în 28 septembrie 1923. Preşedinte, Vasile Goldiş" 7 .
Semnificativ pentru misiunea asumată de ASTRA în perioada
interbelică este Apelul adresat de conducerea Asociaţiunii, la împlinirea a 75 de
ani de la înfiinţarea ei, document în care se spune: "Asociaţiunea pentru
literatura română şi cultura poporului român- ASTRA- împlineşte anul acesta
75 de ani de existenţă. Activitatea ei de trei sferturi de veac e cunoscută în toată
România. Ea a fost o fortăreaţă a românismului din Ardeal şi Banat înainte de
unire, iar după întregirea neamului are misiunea de a ajuta la salvarea poporului
nostru din situaţia de foşti supuşi la aceea de stăpâni. Avem nevoie de cetăţeni
români plini de vigoare sufletească şi trupească; de oameni luminaţi pentru a şti
să-şi fructifice patrimoniul naţional; de plugari cu sensibilă conştiinţă naţională
şi pătrunşi de spiritul solidarităţii, al disciplinei şi al respectului autorităţii.
ASTRA, după unire, munceşte cu râvnă şi spor în aceste domenii, dar în criza
economică şi finaciară de azi sunt aproape de epuizare şi mijloacele ei
materiale. În ultimii ani, Statul nu a putut să-i dea ajutoarele corespunzătoare,
iar cotizaţiile membrilor aparţinând despărţămintelor ei sunt foarte neînsemnate.
Iată pentru ce am crezut că e bine la jubileul de 75 de ani al Asociaţiunii să
instituim o zi a ASTRE!, în care fiecare român conştiincios să-şi dea concursul
său la marile scopuri naţionale pentru care ea lucrează. Ziua ASTRE! am fixat-o
pentru fiecare an la Sf. Rusalii, a doua zi, când se vor face festivaluri şi serbări
culturale la sate şi la oraşe, în folosul aşezământului nostru atât de venerabil. Nu
ne îndoim că apelul nostru va avea răsunetul cuvenit şi va strânge, în al 75-lea

7

în

Arhivele Naţionale Covasna, fond Primăria Sf. Gheorghe, d. 125/1924, f. 80.
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an al ei de existenţă, pe toţi bunii români în jurul ASTRE!. Sibiu, 1 mai 1936,
IULIU MOLDOVAN, preşedintele Asociaţiunii" 8 .
Prima adunare generală a Asociaţiunii ASTRA centrale, în sud-estul
Transilvaniei s-a desf'aşurat la Sf. Gheorghe, în 29 iunie 1927. În cuvântarea
ţinută cu acest prilej, preşedintele, dr. Ioan Vintilă, se adresa adunării generale
explicând menirea ASTRE! în Treiscaune: "Chemarea Asociaţiunei Culturale
ASTRA în aceste ţinuturi aşa de neglijate sub raportul culturei româneşti este
aşa de mare şi de imperioasă, încât toţi cari simt româneşte şi văd inferioritatea
noastră culturală ar trebui să se înroleze benevol şi cu toată dragostea,
neaşteptând niciun apel pentru intrarea în rândurile singurei noastre societăţi cu
caracter cultural" 9 .
Majoritatea acestor priorităţi locale ale Asociaţiunii ASTRA au fost
materializate prin eforturile conjugate ale astiştilor din zonă, sub conducerea
următorilor preşedinţi ai Despărţământului ASTRA Treiscaune, din perioada
1919-1940: Aurel Nistor, V. Rauca Răuceanu, Mihai Ţigoianu, Ioan Vintilă,
Miron Creţu, Ioan Popa, Petre Marcu şi Eugen Sibianu. Printre cei care au
desfăşurat o activitate rodnică în cadrul asociaţiei, în perioada menţionată, au
fost: Nicolae Crăciun, Valeriu Bidu, Costache Moldovan, Romulus Olteanu,
Petre Marcu, 1. Culici, Nicolae Dumitraşcu, Grigore Păltineanu, Iuliu Păstrăv,
Nicolae Ştefănescu, Octavian Zăbavă ş.a. 10
Între fondurile culturale deţinute de Arhivele Naţionale Covasna, un loc
aparte îl ocupa fondul ASTRA-Despărţamântul Târgu Secuiesc. Desfăşurându
şi activitatea într-o perioadă frământată din punct de vedere politic, de
consolidare a statului naţional unitar şi într-o zonă unde românii nu numai că
erau numeric minoritari, dar mulţi dintre ei maghiarizaţi, eforturile conducerii
despărţământului ASTRA Târgu Secuiesc au trebuit să fie înzecite. Pe lângă
funcţia de protopop al Protopopiatului Oituz cu sediul la Târgu Secuiesc şi
preot paroh la Poiana Sărată, Ioan Rafiroiu a primit şi dificila sarcină de a
îndeplini, ca secretar sau ca preşedinte, funcţii de conducere ale ASTRE! din
Târgu Secuiesc. Frământările perioadei respective, realizările şi disensiunile
existente între membrii astrişti le vom reliefa printr-o serie de documente
păstrate în fondul menţionat, pe care le vom prezenta în ordine cronologică.
În cadrul fondului respectiv se regăsec şi documente referitoare la
activitatea Despărţământului Central Treiscaune al ASTRE!. Astfel, în 28
noiembrie 1931, acest Despărţământ trimitea o invitaţie Primăriei oraşului
Ioan Lăcătuşu, Contribuţii documentare privind activitatea Despărţământului ASTRA
Treiscaune în perioada interbelică, în "Condeiul Ardelean", Anul VI, Serie Nouă, nr. 197
(232), 4-17 noiembrie 2011, pp. 14-15.
9
,,Buletinul ASTRA Treiscaune", nr. 111937, p. 2.
10
Ioan Lăcătuşu, Vasile Lechinţan, Violeta Pătrunjel, Românii din Covasna şi Harghita. Istorie,
Biserică, Şcoală, Cultură, Editura Grai Românesc, Miercurea-Ciuc, 2013, p. 104.
8
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Sfiintu Gheorghe la Te Deum-ul oficiat pe 1 Decembrie la ora 11 în bisericile
româneşti "cu ocaziunea unirii Ardealului cu Patria-Mumă, care este decretată
Ziua Astrei. Totodată, la ora 12 a.m. - se menţiona în invitaţia respectivă- se
va face şi sfinţirea noului local al AS TREI din strada Regele Carol nr. 1O, iar
după masă la orele 4 p.m. va avea loc Festivalul Artisitic în sala festivă a
Şcoalei Normale de Fete "Regina Maria" 11 • Cu o zi mai devreme, Prefectura
judeţului Treiscaune dădea dispoziţii primăriilor să dea întregul concurs
despărţămintelor ASTRA pentru buna organizare a "sărbătoririi marei zile a
Unirii pământurilor de peste Carpaţi cu ţara mamă" 12 •
În luna octombrie 1934, ASTRA acorda premii pentru realizările
membrilor săi. Comisia formată din Pr. Ioan Rafiroiu, judecător Dumbi Mihail
şi Olteanu Ionel recompensează realizările ASTRE! Sf. Gheorghe cu medalia de
aur pentru cămaşă naţională. Medalia de argint este împărţită de membrii din
Breţcu şi Poiana Sărată pentru cusături naţionale, iar medalia de bronz este
acordată membrilor din Cernatu de Jos şi Tg. Secuiesc pentru cusături naţionale
şi celor din Covasna pentru război de ţesut. Covoarele din Ojdula şi ouăle
încondeiate din Zăbala sunt răsplătite cu diplome 13 •
În ianuarie 1935, membrii corului ASTRA sunt invitaţi la repetiţii în
vederea pregătirii festivităţii ce urma să se desfăşoare în cursul lunii februarie
1935 în Piaţa "Regina Maria" din Tg. Secuiesc, festivitate ce marca începutul
deschiderii cursurilor premilitare. Din cor făceau parte 19 persoane, printre
care: Polixenia Brumău, Ana Rafiroiu, Lenuţa Braşoveanu, Ioan Dima, Nicolae
Guran, Ionel Olteanu, Romulus Cosma 14 • La acea vreme, preşedintele ASTRA
era Mihail Dumbi, vicepreşedinte 1. Olteanu şi secretar pr. Ioan Rafiroiu. În
februarie 1936, membri ai Comitetului ASTRA erau, printe alţii: Ioan Dima,
Paul Brumă, Mihail Dumbi 15 . În acelaşi an, îl regăsim menţionat în funcţia de
preşedinte pe Ioan Dima. Învăţătorul Ioan Dima convoacă Adunarea Generală
pentru ziua de 13 decembrie, în sala primăriei, având pe ordinea de zi
următoarele puncte: "alegerea noului Comitet pe un ciclu de 5 ani, programul
de lucru pe 1937, înscrierea de noi membri" 16 .
La 13 mai 193 7, pe adresa despărţământului este primită o circulară de
la Sibiu, purtând semnătura preşedintelui ASTRA, dr. 1. Moldovan. În
preambulul acesteia se arată lipsa de sprijin a autorităţilor statului faţă de
ASTRA, dar nu numai atât. Activitatea ASTRA era concurată de alte asociaţii
care, "în loc să-şi unească într-o românească colaborare eforturile lor cu ale
Arhivele Naţionale Covasna, fond ASTRA - Despărţământul Târgu Secuiesc, d. 13, f. 1.
Ibidem, d. 13, f. 2.
13
Ibidem, d. 4, f. 1O.
14
Ibidem, d. 2, f. 87.
15
Ibidem, f. 17.
16
Ibidem, d. 3, f. 15.
11
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noastre, în loc să ajungem la o înţeleaptă diviziune a muncii într-un domeniu,
unde este atâta de lucrat, acele aşezăminte, nesocotind sincera noastră dorinţă
de colaborare, ne concurează pe teren, provoacă divizare, neunire, risipire de
energii, într-un domeniu şi într-o provincie unde cu atât mai dureroase sunt
urmele neunirii". Din aceste motive, Comitetul central hotărăşte ca în a doua zi
de Rusalii să se organizeze serbări în care să se expună trecutul ASTREI,
realizările actuale şi planurile de viitor, în cadrul acestor serbări solicitându-se
ajutorul fiecărui român pentru intensificarea activităţilor asociaţiei 17 • În
septembrie 1937, adunarea generală a ASTREI - Tg. Secuiesc alege ca
preşedinţi de onoare ai acestui despărţământ pe Ioan Dima, Valeriu Bidu si
Corneliu Nastase 18 .
Începând cu anull938, documentele cercetate arată sprijinul acordat de
statul român, prin intermediul ASTRA, copiilor români şi maghiarizaţi din zona
despărţământului Tg. Secuiesc. Aceste ajutoare, constând în material pentru
haine şi încălţăminte, erau distribuite de preşedintele cercului ASTRA local
împreună cu preşedintele despărţămâmtului. Astfel, în februarie 193 8 se
distribuie ajutoare copiilor din Turia (13 copii) 19 . Pe 20 martie acelaşi an se
distribuie ajutoare copiilor din Târgu Secuiesc (31 de copii) 20 •
De mare impact pentru viaţa satului românesc în anii 1939-1940 este
apariţia Legii Serviciului Social, promulgată de Carol al II-lea la 13 octombrie
1938, lege-cadru care fixa principiile, lăsând în atribuţia conducerii organizaţiei
elaborarea regulamentelor şi a instrucţiunilor de aplicare. De la bun început
surprinde că această instituţie autonomă viza nu doar lumea satelor, ci şi pe
aceea a oraşului. Nu este de neglijat nici faptul că pregătirea "tineretului de
ambe sexe" pentru reorganizarea satului a fost concepută nu ca o intervenţie
exclusiv externă, ci ca un demers care presupune activarea obştei organizate în
instituţia Căminului cultural. Conducerea instituţiei Serviciului Social,
supravegheată de însuşi regele, implica aproape tot guvernul (14 miniştri) şi
încă şase demnitari, conducători de asociaţii, fundaţii, organizaţii de tineret, de
premilitărie şi de muncă obştească. Preşedintele Serviciului Social, având şi
funcţia de ministru de stat, trebuia să fie convocat la şedinţele guvernului "ori
de câte ori vor fi aduse în dezbatere chestiuni privitoare la Serviciul Social".
Obligativitatea de a se supune Legii Serviciului Social nu se rezuma la munca
de ridicare culturală efectuată de studenţi, ci impunea şi ministerelor şi
celorlalte organizaţii de a sprijini financiar şi logistic activitatea Serviciului

17

Ibidem,
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Ibidem,
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Ibidem,
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Social. Ba, mai mult, elita satului era şi ea obligată să participe la munca
Serviciului Social.
Cea mai detaliată parte a legii se referă la menirea şi activitatea
căminului cultural, de vreme ce legea se realiza prin acesta. Comitetul
căminului cultural coordona atât acţiunile legate de cele patru "culturi"
(sănătate, muncă, minte, suflet), cât şi educaţia naţională. Pentru ca nicio latură
să nu fie neglijată, legea detaliază până şi activităţile concrete din căminul
cultural. Este minuţios precizată şi plasarea Serviciului Social în sistemul
instituţiilor de stat, astfel încât munca de organizare şi de pregătire să se
desfăşoare dinamic. Este semnificativ că în privinţa organizării şi a funcţionării
Serviciului Social, se prevedea aplicarea unei alte legi, cea privind "Straja
Ţării", cunoscută prin stricteţea ei.
Serviciul Social a fost suspendat odată cu izbucnirea războiului, pentru a
canaliza sumele alocate înzestrării armatei mobilizate între timp. În aceeaşi
măsură însă şi infiltrarea legionară a şcolilor şi taberelor Serviciului Social a
cântărit în luarea acestei decizii. Suspendarea Legii Serviciului Social nu a
însemnat retragerea şi nici măcar contestarea ei în fond. Nici Dimitrie Gusti,
nici colaboratorii săi nu au dat-o uitării; cei care o contestau au văzut în ea
numai o lege carlistă, dar pentru Gusti însemna de fapt o încercare
fundamentală pentru viitor: "opera aceasta fiind uriaşă, nu se poate desăvârşi
prin bagheta magică, într-o clipă, fiind o operă la care îşi vor depune obolul lor
toate generaţiile de după noi! Să începem însă. Acesta este comandamentul
momentului"21 •
ASTRA era încredinţată cu organizarea acestui Serviciu Social în
Ardeal, astfel că în februarie 1939 ea se adresează, prin preşedintele Eugen
Sibiianu, la Prefectura judeţului Treiscaune, în vederea trecerii la aplicarea
legii. Una din prevederile legale era ca autorităţile locale să pună la dispoziţie
teren în zona centrală a localităţii pentru construirea căminului cultural. O
chestiune importantă trecută în programul de lucru era electrificarea localităţilor
judeţului, propunându-se construirea unei mari centrale electrice pe apa Oltului
care să furnizeze energia necesară. Stâlpii necesari pentru susţinerea cablurilor
electrice umau a fi procuraţi prin mijloace proprii de către fiecare comună 22 .
Pe 28 iunie 1938, preotul Rafiroiu scrie unui furnizor de filme (Casa de
filme "Jean Davidescu") că s-a decis închiderea cinematografului din motive
financiare, "întrucât suntem în imposibilitate de a mai face faţă cheltuielilor şi
boicotului organizat înpotriva noastră de minoritarii de aici". Fumizorul este
îndrumat să ia legătura cu întreprinzătorul Buciog, care era în tratative pentru
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preluarea cinematografului 23 . Mergând pe cronologia evenimentelor, se pare că
cinematograful este preluat de Kiris care îl predă înapoi Astrei.
Anul 1939 este un an de frământări pentru Despărţământul ASTRA Tg.
Secuiesc. Disensiunile se pare că au pornit de la gestiunea cinematografului din
oraş, închiriat de Asociaţiune, dar ale cărui venituri nu erau în stare să susţină
cheltuielile. Aflat în imposibilitate de plată şi rară ajutor de la organele de stat,
preşedintele ASTRE! ajunge într-o situaţie deosebit de dificilă. Dar să luăm
evenimentele pe rând.
În ianuarie 1939, Eugen Sibiianu primeşte dela ASTRA Sibiu o adresă
privind situaţia cinematografului din Târgu Secuiesc. Acesta fusese închiriat de
ASTRA de la Primărie până în martie 1941, dar fusese nevoită să procure un
nou aparat de proiecţie deoarece cel vechi nu mai putea fi folosit. Ca urmare, se
angajase suma de 24 7.500 lei pentru noul aparat. În urma boicotului
reprezentanţilor administraţiei locale, veniturile cinematografului nu au fost la
nivelul aşteptat, astfel că nu s-a mai putut face faţă plăţilor, deşi s-au făcut
intervenţii insistente. Eugen Sibiianu este rugat a pune la dispoziţia
despărţământului suma de 36.000 lei (contravaloarea a 3 rate pentru aparatul de
24
proiecţie ) .
Pe 12 februarie 1939 se desfăşoară Adunarea Generală extraordinară a
Despărţământului ASTRA Tg. Secuiesc, şedinţă care începe cu o dare de seamă
asupra gestiunii cinematografului. Comisia însărcinată cu verificarea gestiunii
conchide că toate cheltuielile sunt justificate şi descarcă preşedintele şi
comitetul de gestiune. Preotul 1. Rafiroiu arată că şi-a prezentat demisia
împreună cu tot vechiul comitet. Dar, surpriză: pentru alegerea noului
preşedinte, pr. Rafiroiu primeşte 24 de voturi, iar Mihail Dumbi 12 voturi!
Astfel, este reales ca preşedinte tot pr. Ioan Rafiroiu.
Pe 21 februarie 1939 însă, pr. Rafiroiu demisionează a doua oară.
Motivul: "nu înţeleg să mai activez, să-mi zdruncin nervii şi să pun şi bani din
buzunar de dragul persoanelor care mă sabotează. Am lucrat la ASTRA timp de
8 ani, iar azi răsplata am văzut-o. Cu onoare vă rog să binevoiţi a dispune să
vină cineva de la Sf. Gheorghe să-mi verifice gestiunea cinematografului şi s-o
predau la alte persoane, care vor putea face mai mult ca mine. Eu am lucrat cu
cinematograful în mod absolut gratuit, fără salar, ba din contra am ajutat
ASTRA cu suma de 12.626 lei, căci nu voiam s-o văd expusă batjocurii
minoritarilor şi, drept mulţumire, constat o sabotare, căci azi având un rol
oficial (n.n. vezi Legea Serviciului Social) se înghesuie toţi la ASTRA. Voi
rămâne un soldat credincios al ASTRE!, muncind când mi se va cere concurs în
cadrul Serviciului Social, dar mai mult nu mai pot da. Luaţi măsuri în
23
24

Ibidem, d. 12, f. 174.
Ibidem, d. 10, f. 25.
https://biblioteca-digitala.ro

158

Acta Bacoviensia X/20 15

consecinţă

pentru organizarea ei. Eu am comunicat şi comitetului central
demisia mea şi sunt în aşteptarea rezolvării cererii mele" 25 .
În februarie 1939, Eugen Sibiianu, preşedintele Despărţământului
ASTRA Treiscaune, este încunoştiinţat de la Sibiu că preotul Ioan Rafiroiu,
preşedintele Despărţământului Târgu Secuiesc, demisionează din această
funcţie din următoarele motive: "lipsind parte din şefii de autorităţi din
comitetul de conducere al ASTRA, nu-îşi poate asuma răspunderea pentru
realizarea programului asociaţiei; pentru ca să dispară anumite divergenţe dintre
membrii ASTRA, preotul Rafiroiu consideră că un nou preşedinte şi un nou
comitet ar fi de bun augur". În acest scop, preotul Rafiroiu a convocat pentru 26
februarie ora 11 adunarea generală, la care Comitetul central îl roagă pe Eugen
Sibiianu să se deplaseze şi, în calitatea pe care o are, să o prezideze. Acesta nu
se poate deplasa pe 26 februarie, drept pentru care adunarea se amână pe data
de 1 martie.
Pe 27 martie 1939, Eugen Sibiianu, preşedintele Despărţământului
Treiscaune, trimite conducerii ASTRA de la Sibiu o adresă referitoare la
alegerea noului comitet al Despărţământului de plasă Târgu Secuiesc. Acesta
arată că adunarea generală s-a desfăşurat pe 1 martie 1939, restabilind ordinea
şi armonia în cadrul despărţământului. Preotului Rafiroiu i se reproşează "că a
ţinut cont mai mult de situaţia lui materială decât de a ridica autoritatea morală,
culturală şi materială a ASTRE!. Chestiunea cinematografului a fost cheia de
nemulţumire şi atmosfera creată faţă de părintele Rafiroiu. Nu trebuia să intre în
astfel de acţiuni, când ştia că nu se bucură de simpatiile şi sprijinul tuturor din
acel oraş. A angajat cheltuieli peste forţele ASTRE! şi fără a putea să fie
ajutorat de primărie". Eugen Sibiianu arată că a intervenit şi pentru o reducere a
chiriei cinematografului şi pentru anularea multor filme, deoarece erau angajate
un număr de 80 de filme, mult peste numărul celor care puteau fi rulate la Târgu
Secuiesc, iar preţurile erau exagerate 26 •
Din procesul-verbal al şedinţei din 1 martie 1939 rezultă că demisia
preotului 1. Rafiroiu a fost primită "în unanimitate, prin aclamaţii". Noul
comitet era format din următorii: preşedinte de onoare - avocat Corneliu
Nastasi (fost prefect al jud. Treiscaune - n.n.), preşedinte de onoare - căpitan
M. Georgescu, primarul oraşului, preşedinte activ - judecător şef Mihail T.
Dumbi, vicepreşedinte - E. Gafencu, directoarea gimnaziului industrial,
vicepreşedinte - Iaco Ştefan, directorul gimnaziului de stat. Comitetul
Despărţământului: Sevastia Abrister- profesoară, Dr. Mihai Gherasim- doctor
la spitalul public, Iancu Fenechiu - notar public, dr. Viciu Qvintilius - prim
pretor, Gheorghe Predescu- inginer silvic, Romulus Cozma- şef de serviciu
25
26
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pnmane, Ionel Olteanu - profesor, Paul Brumă - inginer agronom, Vasile
Gomolea - controlor financiar, Mihail Dragomir - directorul şcolii primare,
Vasile Pănescu- comerciant, Radu Bagiu- comerciant. Membri supleanţi: dr.
FI. Busuioc - judecător, I. Popescu - şeful gării, Chiţu - dirigintele P.T.T.,
Dumitru Chiriţescu - funcţionar fiscal, Marin Gavrilescu - perceptor fiscal,
Tiberiu Greceanu- secretarul plăşii Tg. Secuiesc, Niculae Gusan- funcţionar,
Ioan Rafiroiu - preot.
În funcţia de director al Serviciului Social este ales tot Mihail Dumbi. În
privinţa localului, urma a se prelua cel de lângă judecătorie unde a fost şcoala
primară, pe baza unei chirii. Mihail Dumbi, sub rezerva aprobării de către
Ministerul Justiţiei, acceptă cele două funcţii de conducere 27 .
La 17 martie 1939, preotul Rafiroiu informa că în satul Poiana Sărată
căminul cultural ASTRA se reînfiinţase în anul 1938 şi acum trebuia
reorganizat în conformitate cu prevederile Legii Serviciului Social. De
asemenea, după terminarea construcţiei localului şcolii de stat, localul şcolii
confesionale urma să fie transformat în Casă culturală 28 .
În iunie 1939, în contextul apariţiei legii Serviciului Social, Notariatul
din Poiana Sărată comunică preşedintelui ASTRA o serie de date, aducând la
cunoştinţa acestuia că în comună funcţionează Asociaţia culturală ASTRA, doar
că preşedintele acesteia, profesor Petru Budileanu, era concentrat la Străjerie,
aşa că nu putea da anumite informaţii cerute. În comună mai funcţiona
Asociaţia culturală "Sf. Gheorghe", pusă sub egida bisericii. Notariatul
informează că nu funcţiona în sat o casă culturală, dar că exista un loc în
mijlocul satului, proprietar fiind Composesoratul de pădure, unde exista o
cârciumă veche, chiar lângă noul local de şcoală şi unde se dorea edificarea
unui han nou. Se cerea a se interveni la Composesorat pentru a edifica o casă
culturală şi nu un han. Rezoluţia: "Ne vom adresa composesoratului să
clădească cămin cultural"29 . Pagina următoare a acestui dosar cuprinde "Tablou
asupra persoanelor care au activat în domeniul cultural". În afară de preotul
Rafiroiu, apar în acest tabel Petru Budileanu - directorul şcolii, Mihai Malschi,
Maria Budileanu şi Domnica Ciurea - învăţători, plus notarul Gheorghe
Şchiopu, cel care activase în comuna Crizbav ca membru fondator al ASTRA 30 .
Pe 16 iunie 1939 se organizează la Sfăntu Gheorghe o serbare prilejuită
de instalarea noului preot paroh, Gheorghe Grovu, serbare la care sunt invitaţi
credincioşii bisericii ortodoxe şi greco-catolice. Pe 18 iunie 1939, preotul
Rafiroiu informa conducerea Asociaţiei despre faptul că despărţământul Tg.
27
28

29
30
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Secuiesc a organizat o şcoală ţărănească de fete ale cărei cursuri nu s-au putut
termina din cauza evenimentelor ce au survenit în martie, elevele ţinând cursuri
8 zile apoi plecând acasă, şcoala urmând să continue în luna noiembrie, peste
vară elevele fiind ocupate cu munca câmpului.
În 22 iunie 1939, comitetul de iniţiativă format pentru edificarea
Căminului cultural din Târgu Secuiesc se reuneşte în şedinţă. În afară de cei
şase membri ai comitetului de iniţiativă, se mai prezintă un număr de 13
persoane nominalizate în procesul-verbal de şedinţă. Constatându-se că lipsesc
foarte multe persoane, în special funcţionari publici, se dispune reluarea
31
convocării pentru ziua de 27 iunie 1939 .
Dintr-un raport anual privind activitatea Despărţământului, aflăm că de
la 27 iunie 1939 preşedinte al Despărţământului era avocatul Corneliu Nastasi.
Este posibil deci ca Mihai Dumbi să nu fi primit acordul Ministerului Justiţiei
pentru a fi preşedintele ASTRA sau o altă cauză intervenită din martie până în
iunie să fi condus la noi alegeri. În funcţia de secretar apare din nou preotul
Rafiroiu. Cercuri culturale existau acum la Cernatul de Jos, Turia, Poian,
Breţcu, Ojdula, Poiana Sărată 32 .
La 23 iulie 1939 se ţine în satul Aita Mare, Adunarea generală a
Despărţământului central judeţean Treiscaune sub preşedinţia lui Eugen
Sibianu. În urma acesteia se întocmeşte un Raport anual, din care spicuim
câteva aspecte. Bunurile de care se dispunea : Localul ASTRE! compus din 3
corpuri, biblioteca cu 658 volume; muzeul era în organizare. "Posedăm o
mulţime de tablori reprezentând bărbaţii de seamă. Am arendat de la primărie
cinematograful şi l-am pus în slujba culturii. Am rulat filme cultural gratuite şi
am amenajat după cerinţele moderne sala". Despărţăminte de plasă existente:
Ozun, Târgu Secuiesc, Covasna şi Baraolt. S-au făcut radicale reparaţiuni la
localul ASTRE!, înfiinţând cantina şi punând la dispoziţia Cooperativei
"Izvorul" un local nefolosit până acum. Numărul cercurilor culturale existente:
12. Data la care a fost organizat Căminul judeţean: 14 mai 1939. S-au organizat
şezători cu preţiosul sprijin al societăţii "Junimea" care tot timpul a colaborat
strâns cu ASTRA, în al cărei local face repetiţii de două ori pe săptămână şi îşi
păstrează şi biblioteca compusă din circa 250-300 de volume. Cu ocazia acestor
şezători s-au ţinut conferinţe de către Eugen Sibiianu, Viorel Şuluţiu şi Andrei
Cristoloveanu, secretar. Corul "Junimii" a dat răspunsuri la Liturghie în multe
sate, spre a stimula dragostea de muzica corală. Se fac eforturi pentru ridicarea
monumentului marelui Andrei Mureşanu, scop în care s-au organizat serbări şi
s-a distribuit broşura "Bătrâna Dunăre". Căminele cultural recunoscute de
Fundaţia Regală: "Dacia Felix" Bixad, "D.V. Ţoni" Mărtănuş, "Pr. Cosma"
31
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Ibidem, d. 11, f. 16.
Ibidem, f. 44.
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia X/20 15

161

Micfalău, "Spiru Haret'' Tamaşfalău, "Unirea" llieni. 33 De menţionat faptul că
şi în oraşul Sf. Gheorghe Despărţământul Central Treiscaune al ASTRE! "a luat
sub conducerea sa, închiriind, şi cinematograful cu toate instalaţiile necesare.
Localul proprietate comunală - se menţionează într-un articol din presa vremii,
a fost lăsat într-o stare de mizerie, dar acum s-a început o uşoară renovare, care
a schimbat întregul aspect, care dăinuia de la război încoace. Cu timpul sperăm
să i se facă o renovare completă, mai ales când oraşul nostru are numai această
sală mai încăpătoare. O faptă îmbucurătoare este că ASTRA şi-a propus să
organizeze spectacole speciale pentru toate şcolile din localitate. Pentru aceasta,
vor rula filme culturale instructive, jurnale naţionale şi potrivite structurii
sufleteşti a elevilor de orice categorie" 34 .
La începutul anului 1939, problema privind activitatea cinematografului
~in Tg. Secuiesc, aflat pe strada Regina Maria nr. 2, revine în actualitate. Întrun memoriu disperat al pr. 1. Rafiroiu către prefectul judeţului Treiscaune,
întocmit în februarie 1939, se spune că cinematograful a fost arendat de la
primărie de Alex. Kiris pentru suma de 66.000 lei anual. El s-a oferit să dea
ASTRE! cinematograful sub condiţia răscumpărării aparatului de sonorizare şi
alte investiţii pentru care cerea suma de 25.000 lei. În comitetul ASTRA se
hotărăşte să se ofere lui Kiris suma de 15.000 lei şi să se ceară oferte pentru
aparate noi. A fost aleasă ca furnizor firma Siemens Shukert, suma fiind de
247.500 lei. Comitetul a fost de acord cu cumpărarea, condiţia fiind ca primăria
să îl răscumpere pe seama ei, drept urmare primăria s-a angajat ca din bugetul
anului 1939 să achite 25% din valoarea aparatului iar restul de 75% la
terminarea contractului (de plată în rate). Condiţiile de plată pentru aparat erau:
67.500 lei la primirea acestuia şi 15 rate lunare de 12.000 lei. Se plătise avansul
şi două rate, rămânând restante 13 rate de câte 12.000 lei. Se arată situaţia
disperată de a nu mai putea onora plata ratelor, motiv pentru care preotul ajunge
până la cele mai înalte foruri cerând sprijin. Aceasta generează supărarea
prefectului judeţului şi, ca urmare, pentru a nu stânjeni bunul mers al lucrurilor,
preotul Rafiroiu îşi depune demisia din fruntea Despărţământului, cerând totuşi
prefectului alocarea unor sume cât de mici pentru susţinerea cinematografului 35 .
Se încearcă la primăria oraşului scutirea de impozit pentru plata bileltelor, dar la
28 februarie vine răspuns negativ. În luna iulie 1940 au rulat următoarele filme,
pentru care s-a plătit impozitul: 6, 7 iulie - Paris Melody; 14 iulie - Suzana; 21
iulie- Stan şi Bran; 28 iulie- Blocada36 .

33

Ibidem, d. 10, f. 15.
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35
Arhivele Naţionale Covasna, fond ASTRA- Despărţărnântul Târgu Secuiesc, d. 11, f. 141.
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În 17 august 1940, preotul Ioan Rafiroiu, în calitate de director al
cinematografului, scrie Oficiului Cinematografic Român, făcând o contraofertă
de preţ pentru două filme: "Războiul din Polonia" şi "Camarazi de sbor".
Primul, în condiţiile acceptării ofertei, era programat pentru 14-15 septembrie
1940, celălalt pentru 21-22 septembrie. 37
Dictatul de la Viena din 30 august 1940 curmă firul eforturilor ASTRE!
din Târgu Secuiesc. Preotul Rafiroiu se retrage la Poiana Sărată unde era paroh,
fiind expulzat la sfărşitul lui octombrie acelaşi an după o lună şi mai bine de
vexaţiuni suferite sub ocupaţia maghiară, împreună cu toţi sătenii pe care îi
păstorise vreme de 27 de ani 38 .
Realizările ASTRE! Tg. Secuiesc, împreună cu cele ale celorlalte
despărţăminte din judeţul Treiscaue, construite cu eforturi uriaşe în ani, s-au
năruit în câteva zile. Dar toate aceste realizări reprezintă o filă de istori~
culturală românească, mărturie peste timp a ceea ce a însemnat Asociaţiunea
ASTRA pentru păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale a românilor ardeleni,
dar şi un îndemn de cunoaşte şi cinsti memoria înaintaşilor şi de a relua, în
forme actualizate, tradiţiile astriste din zona Tg. Secuiesc şi din întreg Arcul
Intracarpatic.

Anexa
Documente referitoare la activitatea Despărţământului ASTRA Treiscaune
păstrate în Fondul Primăria Sf. Gheorghe, de la Arhivele Naţionale
Covasna. Selecţiuni din inventarul arhivistic (1922-1940)
Cota

64

122

Conţinutul

dosarului

Apel al ASTRA Sibiu solicitând situaţia soldaţi lor
români din Sf. Gheorghe participanţi la Primul Război
Mondial
Corespondenţă ŞI
tabele nominale referitoare la
funcţionarii publici care au devenit membri ai
Asociaţi unii pentru Literatura Română ŞI Cultura
Poporului Român - ASTRA şi s-au abonat la revista
"Transilvania"

37

Anul

Nr.
file

1922

5

1922

Ibidem, f. 267.
Vezi şi Ioan Lăcătuşu, Ciprian Hugianu, Documente inedite despre suferinţele românilor din
comuna Poiana Sărată în urma Dictatului de la Viena, în ,,Acta Bacoviensia" nr. IX, Bacău,
2014, p. 353 -370.
38
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Conţinutul

Cota

dosarului

adresat Asociaţi unii ASTRA Sibiu privind
subscripţii în folosul acţiunilor culturale precizate
Despărţământul ASTRA Treiscaune cere sala festivă a
64
Primăriei pentru organizarea unui spectacol cultural
Despărţământul ASTRA Treiscaune cere sala festivă a
452
Primăriei pentru organizarea unui spectacol cultural
Despărţământul ASTRA solicită lemne Şl material
1074
pentru construirea unei piste de patinaj în Sf. Gheorghe
Despărţământul ASTRA trimite programul matineului
.
.
73
din 17 tanuane 1928 dedicat Unirii Principatelor
Române
Conducerea Asociaţiunii solicită scutirea "taxei de
812
dans" pentru spectacolele organizate de aceasta
Corespondenţă referitoare la solicitarea unei subvenţii
760
pentru Asociaţiunea ASTRA din Chişinău
Adresă prin care se solicită "reţinerea sălii festive pentru
1001
festivalul aranjat de ASTRA"
Adresă prin care se solicită ajutor pentru Asociaţia
154
Culturală ASTRA Basarabeană
Circulară semnată de prefectul dr. Valer Bidu privind
sărbătorirea zilei de 1 decrembrie 1934, "cu ocazia
aniversării zilei în care s-a proclamat unirea Ardealului
763
şi Banatului cu Vechiul Regat. Serbarea a avut loc în
sala teatrului orăşenesc, fiind urmată de un "festival"
organizat de Despărţământul ASTRA Treiscaune
Asociaţia ASTRA Sf. Gheorghe cere Primăriei o
623 cantitate de piatră, în mod gratuit, pentru repararea
localului său din Sf. Gheorghe
Asociaţia ASTRA Treiscaune solicită cinci stânjeni de
1175
lemne de foc pentru încălzirea sediului din Sf. Gheorghe
Cooperativa "Izvorul" a personalului Fabricii de Tutun
solicită autorizaţie pentru construirea "magazinului de
consum şi depozitului de sare ce se va instala în clădirea
Asociaţiunii ASTRA din Sf. Gheorghe, str. Regele
908
Carol al II-lea nr. 8". Este vorba de transformarea unei
magazn din curtea Despărţământului ASTRA
Treiscaune în magazine pentru închirierea lor în scopul
obţinerii unor surse suplimentare de venituri
130

Apel
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Anul

Nr.
file

1922

6

1926

4

1927

1

1927

1

1928

2

1928

1

1929

7

1933

1

1934

1

1934

1935

1

1935

1

1938

164
Cota

870
401
437
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Conţinutul

dosarului

Este publicat afişul "Serbarea datinilor strămoşeşti",
organizată de către Straja Ţării şi Asociaţiunea ASTRA
Societatea pentru Literatura Română ŞI Cultura
ASTRA,
Despărţământul
Poporului
Român
Trei scaune cere împrumutarea unor utilaje pentru
nivelarea terenului sportiv
Circulară prin care se solicită înscrierea funcţionarilor
ca membri în Asociaţiunea ASTRA
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Nr.
file

1939

2

1940
1940
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Bibliotecile populare săteşti din judeţul Bacău
la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX
Comelia CUCU

Popular Village Libraries from Bacau County in
the late XIXth Century and Early xxth Century
Abstract
Although they existed long before, village libraries became generalized
institutions with own organization thanks to Spiru Haret. Spiru Haret saw in village
libraries an effective way of educating the rural population and decided their
establishment by law. Thus, the village libraries together with the schools for adults,
village meetings and cultural sessions complemented the network of institutions that
supported the development of people's culturallevel.
This study presents the involvement of the teachers from Bacau County in the
village libraries activities, that functioned near rural schools. Through their work, these
disciples, using the book as a way of fighting against ignorance, contributed in
supporting the reading activities, satisfied the need of knowledge, cultivated some
ethical beliefs and positive behaviours among adult population.
Keywords: Spiru Haret, village libraries, rural education, teachers, Bacau
County.

Legiferarea bibliotecilor populare
Înfiinţate prin Decisiunea Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice,
din 16 decembrie 1898, bibliotecile populare, alături de şcolile de adulţi,
şezătorile populare şi cercurile culturale au întregit reţeaua instituţiilor haretiste
destinate ridicării nivelului cultural al maselor prin educaţie. În funcţie de
mediul în care au apărut, ele s-au constituit în biblioteci populare săteşti şi
orăşeneşti. Deşi existau cu mult înainte, bibliotecile populare săteşti n-au fost
generalizate şi n-au beneficiat de o organizare proprie până la Spiru Haret, care,
"întrevăzând în bibliotecă un mijloc eficient de propăşire culturală a neamului,
a hotărât înfiinţarea lor prin lege" 1•
În proiectarea bibliotecilor populare, Spiru Haret a pornit de la starea de
înapoiere culturală a satelor cauzată, în special, de întreruperea legăturii care 1-a
unit odată pe ţăran cu şcoala: "bătrânii nu ştiu nici să silabisească măcar, tinerii
1

Maria ltu, Forme instituţionalizate de educaţie populară în România 1859-1918, Editura
1981, p. 206.

Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
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au uitat ce au învăţat în şcoală- dacă au frecventat-o vreodată- absolvenţii de
azi vor uita mâine şi acelaşi fapt îngrijorător se va repeta la infinit dacă nu vom
schimba la vreme cursul" 2 • Din perspectiva respectivă, bibliotecile populare
săteşti urmau să preîntâmpine această situaţie punând la dispoziţia ţăranilor
cunoscători de carte mijloace pentru "întinderea cunoştinţelor uzuale, înălţarea
demnităţii de oameni şi români, limpezirea ideii de drept şi datorie, deschiderea
sufletului pentru frumos, bine şi adevăr" 3 .
Legiferarea bibliotecilor populare săteşti a fost precedată de mai multe
acţiuni:

1. Realizarea unui studiu anticipat al condiţiilor de înfiinţare,
organizat de Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice;
2. Alcătuirea unei liste-tip de cărţi pentru o bibliotecă rurală de către
profesorul Anghel Demetrescu, de la Liceul Sf. Sava din Bucureşti;
3. Elaborarea unui proiect de regulament, de către învăţătorul D.
Constantinescu, revizor şcolar la Vâlcea4 .
Regulamentul bibliotecilor populare, aprobat de Consiliul de Miniştri, în
august 1898 şi sancţionat cu Înaltul Decret Regal nr. 3070 din 10 octombrie
1898, cuprinde prevederi referitoare la constituirea fondului de carte,
documentele de evidenţă, formele de activitate, conducerea şi controlul
acestora. Înfiinţarea bibliotecilor populare se putea realiza pe două căi: prin
transformarea bibliotecilor şcolare, acolo unde acestea existau, sau prin
înfiinţare propriu-zisă 5 .

La scurt timp după adoptarea acestui regulament, prin Decisiunea
Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, din 16 decembrie 1898, s-au
înfiinţat primele 320 de biblioteci populare (câte 1O în fiecare judeţ) instituţii
care vor funcţiona, asemenea celorlalte aşezăminte din sistemul extraşcolar
haretist, ca organisme şcolare, dar cu atribuţiuni în afara ei. De asemenea, prin
respectivul act normativ erau stabilite condiţiile materiale necesare funcţionării
unei asemenea biblioteci, conţinutul tematic al cărţilor din inventar, sarcinile
şcolii în realizarea acestui demers 6 .
Rezultatele obţinute de primele bibliotecilor populare, înfiinţate oficial
şi perspectivele ce se întrevedeau în direcţia educaţiei populare, datorită
activităţii lor, au determinat ministerul să dispună sporirea numărului acestora,
începând cu anul şcolar 1902-1903. Circulara Casei Şcoalelor nr. 14600 din 4

N. Tiron, Bibliotecile populare în "Revista învăţătorilor şi învăţătoarelor din România", nr. 34, 1903, p. 85.
3
Maria ltu, op. cit., p. 207.
4
Ibidem.
2

5
6

Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală Nr. 3 Moineşti, d. 3/1902, f. 153, 156-158.
Maria ltu, op. cit., p. 207.
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noiembrie 1902 informa diriginţii şcolilor rurale că "s-au înfiinţat în fiecare
judeţ câte 20 biblioteci şcolare dotate cu cele mai bune cărţi" 7 .
Înzestrarea noilor aşezăminte a revenit Casei Şcoalelor, care a stabilit ca
o cotă parte din fondul de 500.000 lei, destinat materialului didactic pentru
şcolile primare, să fie alocată bibliotecilor populare. Datorită resurselor
insuficiente, aceasta a apelat la alte surse pentru asigurarea fondului de carte, în
primul rând la generozitatea autorilor, editorilor, posesorilor de cărţi chemaţi să
sprijine această acţiune. Dotarea "bibliotecilor cu cărţi adunate la întâmplare din
depozitele ministerului, cărţi nevândute, zăcând de mult în podurile autorului
sau editorului" 8 a permis pătrunderea unor lucrări necorespunzătoare,
inaccesibile sau chiar vătămătoare. Pentru a rezolva această situaţie, Spiru Haret
a încredinţat referendarilor Casei Şcoalelor Al. Vlahuţă, G. Coşbuc, M.
Sadoveanu, 1. Ciocârlan şi C. Druţu cercetarea valorii instructiv-educative a
cărţilor oferite de aceasta în vederea înzestrării bibliotecilor populare.
Seriozitatea cu care au lucrat la trierea volumelor, fiecare carte fiind însoţită de
un referat care atesta valabilitatea ei, a asigurat, pentru un timp, lucrări
corespunzătoare din punct de vedere al conţinutului şi accesibilităţii lor9 .
Această acţiune va fi reluată în anul 1908, când Casa Şcoalelor a instituit o
comisie alcătuită din C.I. Istrati (preşedinte) şi G. Longinescu, P. Bujor, 1.
Simionescu, Sava Atanasiu, Gh. Ţiţeica, Victor Atanasiu, N. Coculescu şi Gr.
Moisil (membri) având ca scop selectarea cărţilor ce urmau a fi tipărite 10 •
Dotarea bibliotecilor populare cu cărţi corespunzătoare scopului pentru
care acestea au fost înfiinţate s-a realizat, multă vreme, cu dificultate şi datorită
inexistenţei unei literaturi scrise special pentru popor. Casa Şcoalelor a încercat
să depăşească acest impediment solicitând scriitorilor AL Vlahuţă şi G. Coşbuc,
precum şi altor funcţionari creaţii de acest gen, ieşind astfel la iveală lucrări
precum: G. Coşbuc -!stari războiului nostru de neatârnare şi prima parte a
unei Antologii destinate ţărănimii; Al. Vlahuţă - România pitorească şi Istoria
populară a românilor 11 • În realizarea unor lucrări au fost implicaţi şi învăţătorii,
ca unii care cunoşteau cel mai bine lumea satului 12 •
Pentru o literatură accesibilă săteanului, alături de Casa Şcoalelor, au
acţionat şi societăţile "Steaua", "Astra", "Minerva" etc., care au editat cărţi,
broşuri şi reviste, răspunzând felului de a gândi şi pricepe al acestuia.
Casa Şcoalelor a sprijinit, supravegheat şi controlat activitatea
bibliotecilor populare prin intermediul revizoratelor şcolare şi al instituţiile din
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală Caşin, d. 111902, f. 46.
Maria Itu, op. cit., p. 213.
9
Ibidem.
10
Ibidem, p. 214.
11
Ibidem.
12
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală Tescani, d. 111898, f. 38.
7

8
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subordine: Biblioteca Pedagogică - creată în 191 O, Inspectoratul Cercurilor
Culturale şi al Bibliotecilor Populare şi Biroul Activităţii Sociale.
Înfiinţarea bibliotecilor populare în judeţul Bacău

La stadiul actual al cercetării, putem concluziona că maJontatea
bibliotecilor populare din judeţul Bacău s-au înfiinţat prin transformarea celor
şcolare deja existente. Documentele păstrate atestă existenţa primelor biblioteci,
pe lângă şcolile din judeţ, începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea:
Ardeoani (1864), Tamaşi (1866), Poduri (1894), Prohozeşti, Tescani (1896),
Cleja, Scorţeni, Ciumaşi ( 1897), Podiş- Luncani (1899), Năneşti (1900) 13 .
Preocupări ale autorităţilor pentru înfiinţarea de biblioteci populare, in
judeţul Bacău, au existat înainte de Decisiunea Ministerului Cultelor şi
Instrucţiunii Publice din 16 decembrie 1898, acestea fiind sprijinite şi de dorinţa
14
învăţătorilor de a avea asemenea aşezăminte culturale • Astfel, pe 27 mai 1897,
revizoratul şcolar invita diriginţii şcolilor "a lua iniţiativa de a înfiinţa în fiecare
comună câte o bibliotecă populară spre a răspândi în popor gustul cetitului" 15 •
Pe 2 martie 1898 se revine, solicitându-se conducerilor de şcoli să "răspundă de
urgenţă ce măsuri au luat pentru înfiinţarea bibliotecelor rurale pe acolo pe unde
nu există", întrucât "dorinţa d-lui ministru Haret este a se înfiinţa biblioteci în
toate comunele rurale" 16 •
Concomitent, s-a realizat un studiu asupra condiţiilor existente în şcolile
rurale din judeţ, revizoratul soli citând, pe 15 iunie 1897, un inventar al
bunurilor, incluzând şi situaţia bibliotecii. Din raportul trimis de Gh. Mircea,
dirigintele Şcolii Moineşti, aflăm că biblioteca dispunea doar de câteva broşuri
reprezentând situaţii statistice, buletine informative, anuare şi legi 17 • Cu Ordinul
nr. 6753 din 5 februarie 1898, Ministerul Instrucţiunii Publice cerea diriginţilor
de şcoli, unde existau biblioteci rurale, să comunice "dacă se află mobilierul
necesar pentru păstrarea cărţilor şi lista de cărţile şi revistele ce le posedă" 18 •
Regulamentul bibliotecilor populare prevedea, la art. 1, înfiinţarea de
biblioteci populare pe lângă şcolile primare rurale sub "conducerea şi îngrijirea
dirigintelui şcoalei", care trebuia să le pună "la disposiţiunea publicului cu
scopul de a contribui la ridicarea culturală a acestuia prin mijlocirea cărţii" 19 .
Idem, fond Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, d. 311932, f. 2-5, 7, 14.
Idem, fond Şcoala Generală Bogdana, d. 111895, f. 30. Învăţătorii din judeţ au sprijinit,
material, serbările populare din 19 mai 1896, organizate la Bumbeşti-Jiu, jud. Gorj, în folosul
"bibliotecii rurale publice".
15
Idem, fond Şcoală Generală Nr. 1 Moineşti, d. 611896, f. 44.
16
Idem, fond Şcoala Generală Băseşti, d. 111896, f. 158.
17
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Moineşti, d. 6/1896, f. 56, 91.
18
Idem, fond Şcoala Generală Băseşti, d. 111896, f. 158.
19
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 3 Moineşti, d. 311902, f. 153, 156-158.
13

14
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Printre primele biblioteci populare, înfiinţate în judeţul Bacău, a fost cea
de la Tescani, inaugurată, într-un cadru festiv, pe 24 ianuarie 1899, cu ocazia
aniversării Unirii Principatelor, în prezenţa notabilităţilor comunei (Gheorghe
Belciu - primar, Ioan Vasiliu - preot, Elena Rosetti Tescanu şi Gheorghe
Donici - persoane cunoscute pentru acţiunile lor caritabile) şi a numeroşi săteni.
Din procesul-verbal încheiat cu această ocazie, aflăm că învăţătorul Gh.
Costică, dirigintele şcolii, "a organizat o serbare populară", unde pe lângă
"recitarea bucăţilor cu conţinut patriotic - Unirea Principatelor, Hora Unirii,
Alexandru Ioan Cuza, Moş Ion Roată şi Unirea - şi executarea imnurilor
naţionale învăţate în şcoală", au fost susţinute şi două cuvântări: "Însemnătatea
zilei de 24 ianuarie" şi "Foloasele căpătate de la biblioteca populară". O copie a
procesului-verbal, semnat de 18 participanţi, a fost trimisă la redacţia revistei
"Albina" spre publicare. Cu acest prilej, Casa Şcoalelor dăruia bibliotecii
populare, prin intermediul Librăriei "Socec", 47 de cărţi, fondul de carte al
noului aşezământ ajungând la 153 volume20 .
În această primă etapă, s-au mai înfiinţat biblioteci populare la Blăgeşti
şi Caşin. Pe 11 ianuarie 1900, dirigintele Şcolii Blăgeşti, învăţătorul 1. Creţu,
informa revizoratul că biblioteca "posedă 67 volume, 45 fiind date spre citire în
cursul anului 1898-1899, numărul cititorilor fiind de 23" 21 . N. Pâslaru,
dirigintele Şcolii Caşin, în raportul trimis revizoratului, pe 28 aprilie 1903,
menţiona că "biblioteca a fost înfiinţată de Casa Şcoalelor la 1 ianuarie 1899"22 .
În anul şcolar 1902-1903, potrivit Ordinului nr. 14600 din 4 noiembrie
1902, Casa Şcoalelor a înfiinţat, la nivel naţional, încă 640 biblioteci populare,
câte 20 pentru fiecare judeţ 23 . Cu adresa nr. 2834 din 3 martie 1903, dirigintele
Şcolii Lucăceşti, învăţătorul Gh. Mircea, era informat că "Administraţia noastră
înfiinţează pe lângă şcoala ce conduceţi o bibliotecă populară, dotând-o
24
deocamdată cu cărţile şi registrele prevăzute în această listă" • Cele 77 de cărţi
şi reviste primite au îmbogăţit fondul de carte al bibliotecii, care număra 376
volume, aşa cum rezultă din procesul-verbal de inventariere "şi luare pe samă a
averei" şcolii de la fostul diriginte, învăţătorul Gh. Mircea, de către noul
diriginte Ioan Făiniţă, încheiat pe 13 mai 1903 25 . La Borşani, biblioteca
populară a fost "înfiinţată în anul 1903, fiind instalată în localul şcoalei" şi
număra 70-80 de volume "care s-au strâns din donaţiunele Casei Şcoalelor, din
partea judeţului şi a persoanelor filantropice" 26 . Dacă, în martie 1904,
ldem, fond Şcoala Generală Tescani, d. 1/1898, f. 62, 66, 75.
ldem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Blăgeşti, d. 111902, f. 36, 37.
22
ldem, fond Şcoala Generală Caşin, d. 111902, f. 111.
23
Ibidem, f. 46.
24
ldem, fond Şcoala Generală Nr. 3 Moineşti, d. 311902, f. 152, 154-155.
25
Ibidem, f. 182-184.
26
ldem, fond Şcoala Generală Borşani, d. 111912, f. 83-85.
20

21
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dirigintele Şcolii Bogdana, învăţătorul N. Ursu, raporta revizoratului că "şcoala
nu are o bibliotecă întocmită până acum, ci numai câteva cărţi neînsemnate" 27 ,
câteva luni mai târziu, acesta informa autoritatea şcolară judeţeană că "s-au
primit de la Casa Şcoalelor următoarele cărţi", enumerând titlurile care intrau,
de regulă, în fondul unei biblioteci populare, totalul cărţilor din inventar
ajungând la 119 28 . În acestă eta~ă, între cele 20 de biblioteci înfiinţate în judeţ,
au fost si cele de la Ardeoani 9 , Bijghir30 , Buhoce', Căbeşti 32 , Horgeşte 3 şi
4
Moineşte • Diriginţii şcolilor, care dispuneau de biblioteci populare, deveneau
răspunzători pentru această "avere a statului, pe care trebuiau să o folosească în
scopul pentru care s-a trimis"35 •

Organizarea şi funcţionarea bibliotecilor populare din judeţ
a. Fondul de carte. Potrivit art. 2 din Regulament, fondul de carte al
unei biblioteci populare era alcătuit din cărţile care constituiau proprietatea
şcolii în momentul înfiinţării ei, cele procurate de stat, judeţ sau comună, cele
obţinute din fondurile bibliotecii şi donaţii particulare.
Cărţile trimise de Casa Şcoalelor, ca principal furnizor, se regăseau în
lista propusă de profesorul Anghel Demetrescu, de la Liceul Sf. Sava din
Bucureşti, care îngloba diferite genuri de literatură, adresându-se şcolarilor,
absolvenţilor, învăţătorilor, funcţionarilor, sătenilor etc. Această listă, aprobată
prin Decisiunea din 16 octombrie 1898, includea următoarele titluri: literatură
românească -Poezii complete, Proza, Fântâna Blanduziei de V. Alecsandri,
Poezii şi fabule de Gr. Alexandrescu, Istoria românilor sub Mihai Vodă
Viteazul de N. Bălcescu, Poezii de D. Bolintineanu, Ion Vodă cel Cumplit,
Răzvan Vodă de B. P. Haşdeu, Nuvele de 1. Slavici, Legende româneşti de V.A
Urechia, Ciocoii vechi şi noi de N. Filimon, Istoria românilor de Xenopol ediţie populară, Scrieri literare şi istorice de Al. Odobescu, Opere complete de
Ion Creangă, Legendele sau basmele românilor de P. Ispirescu, Agricultura,
cultura arborilor roditori şi viticultura de V. Moga, Cartea ţăranului român de
C. Brudariu şi Gh. Kirileanu, Călăuză pentru înfiinţarea băncilor populare de
Dumitrescu-Burubeşti, Igiena în casa ţăranului de Sofron Comşa etc.; literatură
universală - Ovidiu în exil de Bruto Amante, Astronomia populară de Camille
Idem, fond Şcoala Generală Bogdana, d. 1/1903, f. 77-78.
Ibidem, f. 76, 88-91.
29
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Ardeoani, d. 3/1902, f. 27, 53, 54.
30
ldem, fond Şcoala Generală Bijghir, d. 1/1903, f. 190, 191, 194.
31
Idem, fond Şcoala Generală Buhoci, d. 1/1905, f. 23-24.
32
Idem, fond Şcoala Generală Căbeşti, d. 2/1903, f. 117.
33
Idem, fond Şcoala Generală Horgeşti, d. 1/1905, f. 16.
34
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Moineşti, d. 1/1905, f. 39.
35
Idem, fond Şcoala Generală Căbeşti, d. 2/1903, f. 117.
27
28
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Flamarion, Nofiuni asupra ştiinfelor de T.H. Huxley, Robinson Crusoe de
Daniel Defoe, Omul preistoric de Sir John Lubbock, Basme de Fraţii Grimm
etc., precum şi revistele "Gazeta săteanului" şi "Albina" 36 .
Documentele păstrate confirmă faptul că fondul bibliotecilor populare
din judeţul Bacău era constituit, în primul rând, din cărţile donate de Casa
Şcoalelor. În situaţia trimisă revizoratului, pe 28 aprilie 1903, dirigintele Şcolii
Caşin, N. Pâslaru, menţiona că "biblioteca are 258 de cărţi din care 108 erau
37
donaţie din parte Casei Şcoalelor" . În acelaşi an, răspunzând unui chestionar
trimis de minister, dirigintele Şcolii Grigoreni preciza că biblioteca este
38
alcătuită "numai din cărţile trimise de Casa Şcoalelor" , iar cel de la Şcoala
Tescani că "biblioteca, din anul 1899, e înzestrată de Casa Şcoalelor" 39 .
În afara volumelor trimise de Casa Şcoalelor, fondul bibliotecilor
populare din judeţul Bacău a fost îmbogăţit, în primul rând, prin donaţii
particulare, dar şi prin cărţile trimise de autorităţile locale (prefectură, primărie,
revizorat), sau procurate din fondurile proprii ale bibliotecii, introducerea
acestor lucrări realizându-se doar cu aprobarea revisoratului şcolar.
Pe 1O iulie 1893, dirigintele Şcolii Tescani, învăţătorul Gh. Costică,
mulţumea lui Dimitrie Rosetti Tescanu, proprietarul moşiei Tescani, pentru
suma oferită "în folosul acestei şcoli, pentru a se înfiinţa o mică bibliotecă de
care şcoala simte o mare necesitate", solicitând primăriei şi revizoratului a
interveni "prin autorităţile competente spre a se aduce călduroase mulţumiri
d-lui Tescanu, pe calea publicităţii, pentru fapta lăudabilă făcută în scopul
răspândirei instrucţiunei în masa poporului românesc" 40 . La puţin timp după
înfiinţarea bibliotecii populare de la Şcoala Tescani, în ianuarie 1899, la cele
"153 de volume de scrieri diferite", se vor adăuga cărţile donate de H.
Margulius din Bacău şi N.G. Krupenschi din Bucureşti 41 • În situaţia trimisă
revizoratului şcolar, pe 28 aprilie 1903, dirigintele Şcolii Caşin, învăţătorul N.
Pâslaru, menţiona că fondul de carte al bibliotecii a fost completat cu cele "113
titluri procurate de primărie şi 16 din diverse donaţii" 42 . Tot în 1903, Şcoala
Buhoci "adresa mulţumire publică Administraţiei Domeniilor Coroanei pentru
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 3 Moineşti, d. 311902, f. 152, 154-155.
Idem, fond Şcoala Generală Caşin, d. 111902, f. 111.
38
Idem, fond Şcoala Generală Grigoreni, d. 31/1903, f. 44.
39
Idem, fond Şcoala Generală Tescani, d. 1/1903, f. 44.
40
ldem, d. 1/1892, f. 92, 93, 95; cf. D. Zaharia, V. Munteanu, E. Mihalcea, Îndrnmător în
Arhivele Statului. Judeţul Bacău, voi. Il, Buc., 1989, p. 146. Data înfiinţării bibliotecii- 1896.
41
Idem, d. 1/1898, f. 84. Pe 20 martie 1899, dirigintele şcolii trimitea următoarea scrisoare de
mulţumire: "primindu-se diferite scrieri ce aţi avut bunăvoinţa a le dărui bibliotecei rurale de pe
lângă această şcoală, subscrisul, în numele şcolarilor şi în puterea viului interes ce purtaţi la
încurajarea răspândirei instrucţiei în masa populaţiei săteşti, are deosebitul respect a vă aduce
cele mai călduroase mulţumiri, dorind ca şcoalele româneşti să aibă astfel de imitatori ca Dv".
42
Idem, fond Şcoala Generală Caşin, d. 1/1902, f. 111.
36
37
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cele 16 cărţi, tratând despre economia rurală", donate bibliotecii 43 • În 1904,
învăţătorul N. Ursu informa revizoratul că inventarul bibliotecii din Bogdana
este de 119 volume, din care 24 cărţi donate de N. Mironescu"44 .
De asemenea, diriginţii şcolilor au manifestat o preocupare permanentă
pentru îmbogăţirea fondului de carte al bibliotecilor. Pe 14 noiembrie 1901,
dirigintele Şcolii Racova, învăţătorul Gh. Şentea, solicita Ministerului
Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor "a trimite pentru bibliotecă
orice broşuri şi cărţi veţi fi posedând relative la economia săteanului cu
deosebire instrucţiunile şi tratatele relative la cultura sistematică a viţei ( ... ) în
vederea conferinţelor şi sfaturilor ce avem a ţinea sătenilor relative la toată viaţa
economică a lor". Cererea învăţătorului s-a concretizat în îmbogăţirea fondului
de carte al bibliotecii cu "7 broşuri din lucrările originale ale serviciului viticol
din acest Minister"45 . Dirigintele Şcolii Prohozeşti informa revizoratul, în 1907,
că în bibliotecă, în afara cărţilor trimise de Casa Şcoalelor, se află "40 broşuri,
46
cumpărate din bani adunaţi prin subscripţie, din "Biblioteca pentru toţi" .
De remarcat, faptul că în fondul bibliotecilor populare întâlnim şi
lucrări aparţinând cadrelor didactice din judeţ, precum lucrarea lui Paul Pavlov,
învăţător din Palanca, Monologuri fn versuri, trimisă bibliotecilor spre a "se
pune la dispoziţia doritorilor de a ceti"47 sau Călauză către meserii a
institutorului N.l. Bibiri, directorul Şcolii de Băieţi Nr. 1 din Bacău, prezentă în
bibliotecile din întreaga ţară48 .
b. Înregistrarea cărţilor. Activitatea de organizare şi funcţionare a
bibliotecii populare se desfăşura pe două planuri: tehnic şi educativ. Din punct
de vedere tehnic, potrivit art. 5 din Regulament, orice carte primită de bibliotecă
era înscrisă într-un catalog-inventar care cuprindea următoarele rubrici:
numărul de ordine, data intrării, autorul, titlul cărţii, numărul de volume,
formatul, ediţia, preţul, provenienţa, starea, observaţii. Situaţia intrărilor în
catalogul-inventar al bibliotecii din Tescani, pentru perioada 1O august 1907 12 septembrie 1913, se prezintă în felul următor: 10 august 1907-25 titluri (20
minister, 3 autor, 2 revizorat), 3 aprilie 1908- 15 volume (5 revizorat, 10 Casa
Şcoalelor), 1O august 1908 - 1O volume (2 minister, 2 autor, 6 Casa Şcoalelor),

"Buletinul Oficial al Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice", anul VIII, voi. X, nr. 210
din l mai 1903, Bucureşti, p. 3380.
44
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală Bogdana, d. 1/1903, f. 76, 88-91.
45
Idem, fond Şcoala Generală Racova, d. 111901, f. 17, 20.
46
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 2 Prohozeşti, d. 5011907, f. 28.
47
ldem, fond Şcoala Generală Bogdana, d. 111903, f. 177.
48
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Bacău, d. 1/1894, f. 62. La inspecţia din 4 februarie 1916,
revizorul 1.1. Teodoru remarca: "N.I. Bibiri scrie articole privitoare la educaţia noastră naţională
în "Albina" şi alte reviste, fapt constatat de mine în "Albina", nr. 50118 sept. 1915.
43
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14 martie 1909- 86 volume (Casa Şcoalelor), 12 s~tembrie 1913- 55 volume
(Casa Şcoalelor). Total volume în bibliotecă- 1133 .
Atunci când fondul de carte al bibliotecii depăşea o sută de titluri, pe
lângă catalogul bibliotecii (catalogul-inventar), se întocmea şi un catalog pe
materii, structurat pe 1O capitole, în care cărţile erau trecute "după legătura
logică dintre ele": 1. Religie, filosofie, pedagogie şi didactică; 2. Economie
politică, legislaţie, administraţie; 3. Istorie şi biografii; 4. Geografie şi călătorii;
5. Literatură; 6. Ştiinţe matematice; 7. Ştiinte fizico-naturale; 8. Lingvistică; 9.
Agricultură, industrie, comerţ, mesteşuguri; 1O. Diverse. Cărţile inventariate
erau prevăzute cu "o etichetă gumată pe muche", purtând atât numărul
capitolului cât şi pe cel de ordine, conform cataloagelor în care erau
înregistrate. Pentru ca cititorii să cunoască fondul de carte de care dispunea
biblioteca respectivă, cele două cataloage trebuiau puse "la disposiţiunea oricui
ar dori să le consulte" 50 • Întrucât majoritatea bibliotecilor populare din judeţ
depăşeau 100 de titluri, cărţile primite au fost înscrise în ambele cataloage. De
altfel, bibliotecile primeau de la Casa Şcoalelor, în momentul înfiinţării,
Catalogul-inventar şi Registrul cu buletine de împrumutat cărţi de bibliotecă.
Casa Şcoalelor controla, periodic, situaţia fondului de carte al
bibliotecilor şi, în funcţie de necesităţi, dipunea îmbogăţirea acestuia. Pe 28
aprilie 1903, dirigintele Şcolii Caşin, învăţătorul N. Pâslaru, raporta
revizoratului şcolar existenţa în bibliotecă a 258 de cărţi ("60 legate şi 198
nelegate"), distribuite în felul următor: 43 didactice, 22 ştiinţifice, 193 literare 51 .
Pe 1O mai 1903, conform situaţiei raportate, biblioteca Şcolii Tescani număra
un total de 719 volume, din care 97 didactice, 214 literare şi 408 ştiinţifice 52 , pe
parcursul unui an, fondul de carte îmbogăţindu-se cu 59 de volume 53 . Pe 30 mai
1905, biblioteca Şcolii Valea Rea "poseda 145 cărţi din care 55 literare, 60
54
ştiinţifice şi 30 didactice" .
Acolo unde învăţătorii manifestau lipsă de interes pentru această
activitate, Casa Şcoalelor intervenea prompt pentru a se depăşi această situaţie.
Astfel, pe 17 februarie 1905, făcea cunoscut dirigintelui Şcolii Moineşti că
"biblioteca populară ce Administraţia noastră a înfiinţat în anul 1903, pe lângă
acea şcoală, se află în cea mai mare neregulă", solicitând a se raporta de urgenţă
"dacă cărţile prevăzute în anexată listă sunt trecute în catalogul-inventar",

Idem, fond Şcoala Generală Tescani, d. 4/1910, f. 2-9.
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 3 Moineşti, d. 3/1902, f. 153, 156-158.
51
1dem, fond Şcoala Generală Caşin, d. 111902, f. 111.
52
1dem, fond Şcoala Generală Tescani, d. 111902, f. 55.
53
Idem, d. 111903, f. 88. În 1904, existau 778 volume: 111didactice, 235 literare, 432 ştiinţifice.
54
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Livezi, d. 1/1904, f. 94.
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precum şi evidenţa cititorilor şi a cărţilor citite "din registru cu buletine de la
înfiinţarea bibliotecii până în present" 55 .
c. Condiţii materiale. Potrivit art. 3 din Regulament, asigurarea
fondului de carte era condiţionată de existenţa unui mobilier corespunzător, "cel
puţin un dulap închis cu cheie, având şi un sertar cu cheie, pentru conservarea
catalogului bibliotecei şi a celorlalte scripte relative la dânsa" 56 . Asigurarea
bazei materiale necesare păstrării cărţilor a constituit o preocupare permanentă
a Casei Şcoalelor, revizoratului, prefecturii, primăriilor şi conducerilor de şcoli.
Dirigintele Şcolii Tescani, învăţătorul Gh. Costică, pe 20 ianuarie 1899, cu 4
zile înainte de înfiinţarea bibliotecii populare, informa revizoratul că în
proiectul de buget al şcolii, pentru anul 1899-1900, era trecut "un dulap pentru
bibliotecă în valoare de 30 lei, construit în present şi cartonare de cărţi din
57
bibliotecă în valoare de 20 lei" • Tot în ianuarie 1899, dirigintele Şcolii
Blăgeşti, învăţătorul 1. Creţu, informa revizoratul asupra necesităţii includerii
în buget a sumei de 25 de lei pentru "facerea din nou a unui dulap pentru
bibliotecă şi arhiva şcoalei" 58 . În situaţia trimisă revizoratului şcolar, pe 28
aprilie 1903, dirigintele Şcolii Caşin, învăţătorul N. Pâslaru, menţiona că "cele
258 de cărţi existente sunt păstrate într-un dulap din cancelaria şcolii 59 .
În ianuarie 1904, Casa Şcoalelor punea în vedere diriginţilor de şcoli "de
a stărui la formarea bugetului pe anul 1904-1905 pentru a se prevedea o sumă
necesară facerii la fiecare şcoală a câte un dulap, după un model tip dat de
minister, în care să se poată păstra în bună stare tot materialul didactic, cărţi de
bibliotecă etc.", acestea urmând a fi confecţionate "prin licitaţie ţinută de
Prefectură" 60 . Conformându-se, pe 28 ianuarie 1904, dirigintele Şcolii Tescani
solicita primarului ca "la formarea bugetului să prevedeţi o sumă cu care să se
facă un dulap model dat de Minister pentru păstrarea cărţilor şi materialului
didactic"61 . Întrucât dulapul "făcut din stăruinţa dirigintelui" deveninse
neîncăpător pentru arhivă şi bibliotecă, dirigintele Şcolii Răcăciuni, învăţătorul
C. Bobârnac, propunea alocarea "sumei de 30 de lei pentru confecţionarea
dulapului necesar bibliotecii" 62 .
d. Împrumutul cărţilor. Unica formă de activitate a bibliotecilor
populare, potrivit Regulamentului din 1898, a fost împrumutul de carte care se
Idem, fond Şcoala Generală Nr. l Moineşti, d. 111905, f. 38, 39. Lista cuprindea 98 de titluri
care fuseseră donate bibliotecii în perioada 1903-1905.
56
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 3 Moineşti, d. 3/1902, f. 153, 156-158.
57
Idem, fond Şcoala Generală Tescani, d. 111898, f. 65.
58
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Blăgeşti, d. 2/1899, f. 1.
59
Idem, fond Şcoala Generală Caşin, d. 111902, f. 111.
60
Idem, fond Şcoala Generală Tescani, d. 1/1903, f. 57.
61
Ibidem.
62
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Răcăciuni, d. 111903, f. 87.
55
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putea face "după semnarea unui buletin de cerere într-un registru anume", pe
care diriginţii îl primeau de la Casa Şcoalelor în momentul înfiinţării bibliotecii
şi care purta numele de "Registru cu buletine de împrumutat cărţi de
bibliotecă". Cărţile puteau fi împrumutate "pentru cetire" în localul şcolii, în
orele fixate de diriginte şi "sub privegherea lui", sau acasă, dar numai "în
comuna în care se afla şcoala sau în comunele limitrofe". Împrumuturile se
puteau face pentru un singur volum, cel mult 15 zile, cu posibilitatea reînnoirii
la expirarea termenului, dacă "volumul era presentat spre controlare". Atunci
când cartea împrumutată nu era restituită bibliotecii în 8 zile de la expirarea
termenului sau dacă era deteriorată, "împrumutatorul putea fi urmărit de
diriginte, pentru restituirea preţului ei şi a cheltuelelor de urmărire" 63 .
Diriginţii şcolilor vor ţine, cu stricteţe, evidenţa cititorilor şi a cărţilor
împrumutate. Pe 26 noiembrie 1902, dirigintele Şcolii Tescani, informa
revizoratul că "înainte de a se primi registrele de la Casa Şcoalelor, cărţile au
fost date de citit diferitelor persoane, însă n-au fost registrate felul cărţii şi
numele împrumutatorilor nici într-un registru. De la primirea menţionatelor
registre, s-au registrat cărţile care s-au împrumutat persoanelor şi astăzi numără
56 persoane" 64 . Sperând în sprijinul autorităţilor locale, pentru sporirea
numărului de cititori, respectivul învăţător aducea la cunoştinţa primăriei că "pe
lângă această şcoală se află o bibliotecă înzestrată cu mai multe sute de volume
din care fiecare doritor de carte poate să se împrumute cu cărţi în condiţiunele
65
prevăzute de regulament" . Aceeaşi grijă pentru cărţile din bibliotecă o
întâlnim şi la Şcoala Borşani, unde, învăţătorul Nicolae Trandafir, în raportul
trimis Casei Şcoalelor, menţiona că "nu avem catalog şi carnet de buletine, dar
cui se dă cărţi pentru lectură acasă e notat"66 .
Învăţătorii vor acorda o atenţie deosebită dezvoltării gustului pentru citit
şi formării obişnuinţei de a frecventa biblioteca la cititorii-şcolari, ca viitori
adulţi ai comunităţii rurale respective. Lăudabilă, în acest sens, este iniţiativa
învăţătorul Gh. Costică, de la Şcoala Tescani, care "în fiecare sâmbată după
prânz dădea de citit pentru acasă", elevilor din clasele a IV -a şi a V-a, revista
"Albina" şi "Şezătoarea săteanului", aceştia fiind "îndatoraţi ca în sâmbata
67
următoare să expună, în resumat, bucata citită" • Aceeaşi preocupare o întâlnim
şi la Borşani, unde volumele existente în bibliotecă erau "puse la dispoziţia
publicului, dar nu prea erau cerute pentru lectură", cei mai buni cititori fiind
"elevii şcoalei din divizia III" 68 .
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 3 Moineşti, d. 3/1902, f. 153, 156-158.
Idem, fond Şcoala Generală Tescani, d. 1/1902, f. 23.
65
Idem, d. 1/1907, f. 26.
66
Idem, fond Şcoala Generală Borşani, d. 111912, f. 83-85.
67
Idem, fond Şcoala Generală Tescani, d. l/1902, f. 23.
68
1dem, fond Şcoala Generală Borşani, d. l/1912, f. 83-85.
63
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Bibliotecile populare au reprezentat o sursă de documentare pentru
şcolile care nu dispuneau de asemenea aşezăminte. Astfel, învăţătorul Paloşanu
de la Şcoala Răchitiş, pe 20 februarie 1904, solicita revizoratului să autorizeze
"pe dl. diriginte al şcoalei din Tescani spre a libera acestei şcoli cărţi din
biblioteca sa, pentru a fi citite adulţilor de la această şcoală, ce nu posedă
asemenea bibliotecă". Căpătând acordul revizoratul de a "împrumuta cărţi din
biblioteca şcoalei cu îndeplinirea formelor legale în acest caz", respectivul
învăţător urma să se prezinte gersonal la dirigintele Şcolii Tescani "spre a
semna buletinele de împrumut" 9 . Pe 13 septembrie 1904, C. Pâslaru, învăţător
la Şcoala Jevreni, înapoia Şcolii Bogdana "cartea intitulată Basmele Fraţilor
Grimm ce mi-a fost împrumutată spre a o ceti din biblioteca şcoalei" 70 • Pe 12
aprilie 1912, dirigintele Şcolii Berbinceni, învăţătorul Cezar Uncescu, restituia
dirigintelui Şcolii Mileşti "volumul trimis, nefiind ce-l cerut de noi. Credem că
din eroare ne-aţi trimis un caiet de planuri. Vă rugăm a ni-l înainta trebuind să
fim în regulă cu scriptele bibliotecei" 71 •
Activitatea bibliotecilor populare a fost atent supravegheată de Casa
Şcoalelor, solicitându-se, periodic, date privind funcţionarea bibliotecii,
numărul, ocupaţia şi vârsta cititorilor, precum şi "care au fost cărţile
împrumutate şi citite mai mult". Răspunzând adresei Casei Şcoalelor nr. 14600
din 4 noiembrie 1902, pe 15 noiembrie 1902, dirigintele Şcolii Caşin,
învăţătorul N. Pâslaru, comunica "următoarele relaţiuni de modul cum a
funcţionat biblioteca de pe lângă această şcoală de la înfiinţarea ei şi până în
prezent": cărţile au fost "cercetate numai de învăţători, de preoţi, studenţi şi
elevii de curs secundar, în timpul vacanţelor, în comună fiind 2 învăţători, 2
preoţi, 3 elevi normalişti, 2 elevi seminarişti şi 3 studenţi la Facultatea de
Teologie"; s-au citit "în primul rând literatură şi în al doilea rând cărţi de
ştiinţă". Învăţătorul îşi exprima regretul că "sătenii ştiutori de carte rămân reci
faţă de bibliotecă", indiferenta lor găsindu-şi explicaţia "în faptul că vara îşi
petrec timpul cu munca, iar iarna şi mai ales toamna cu cărăuşia" 72 • Cu acelaşi
prilej, dirigintele Şcolii Tescani răspundea: "s-au împrumutat cărţi la 56
persoane, vârsta cititorilor variind între 12 şi 40 ani, iar ocupaţiunea lor este
elevi şi funcţionari, sătenii fiind puţini cari ştiu carte". În privinţa celor mai
solicitate cărţi, acestea au fost "revistele, nuvelele şi cărţile istorice" 73 .
Referindu-se la numărul cititorilor bibliotecii, în anul şcolar 1904-1905,
dirigintele Şcolii Valea Rea raporta revizoratului "un număr de 38 cetitori şi 2
1dem, fond Şcoala Generală Tescani, d. 111903, f. 68.
Idem, fond Şcoala Generală Bogdana, d. 111903, f. 140.
71
Idem, fond Şcoala Generală Mileştii de Jos, d. 111912, f. 38.
72
Idem, fond Şcoala Generală Caşin, d. 111902, f. 35, 46.
73
Idem, fond Şcoala Generală Tescani, d. 111902, f. 23.
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cetitoare" 74 . În monografia şcolii realizată la solicitarea ministerului, Gh.
Toderiţă, dirigintele Şcolii Buhoci, consemna următoarea situaţie referitoare la
75
numărul cititorilor bibliotecii: 1903 - 21, 1904- 52, 1905 - 64, 1906 - 30 •
Împrumutul de carte n-a avut finalitatea scontată întrucât ţăranii, aflaţi la
un nivel cultural scăzut şi neavând gustul cititului dezvoltat, nu apelau la
serviciul bibliotecii. În 1909, învăţătorul C. Nădejde, de la Letea, referindu-se la
cărţile bibliotecilor populare din judeţ, remarca faptul că acestea "zac sub un
gros strat de colb prin dulapurile şcolilor rurale şi nu sunt consultate deloc" 76 .
e. Activitatea de îndrumare şi control. Potrivit art. 1O din Regulament,
organele de control ale învăţământului se vor implica în această activitate,
inspecţia şcolară cuprinzând şi controlul bibliotecii sub multiple aspecte: modul
de funcţionare, fondul de carte, cerinţelor publicului, numărul de cărţi
împrumutate, citite şi restituite etc., precum şi îndrumări privind buna lor
organizare şi funcţionare. De asemenea, dirigintele era obligat să prezinte
revizoratului, la sfărşitul fiecărui an şcolar, "un raport asupra stării bibliotecei, a
schimbărilor survenite în cursul anului expirat şi asupra numărului de volume
împrumutate" 77 • Pe 27 mai 1905, dirigintele Şcolii Tescani, trimitea
revizoratului situaţia bibliotecii populare din anul respectiv, comparând-o cu
cea din anul precedent: în 1904- 778 volume ( 432 ştiinţifice, 235 literare, 111
78
didactice) ; în 1905 - 853 volume (432 ştiinţifice, 300 literare, 111 didactice) •
Cu ocazia inspecţiei efectuate la Şcoala Ciutureşti, în 1909, revizorul şcolar
menţiona că volumele din bibliotecă erau citite de "18 absolvenţi, în urma
îndemnului necontestat al d-lui Ţârdea, dirigintele şcolii" 79 . În 1912, revizorul
şcolar 1. Grigoriu consemna în procesul-verbal încheiat, la Şcoala Dofteana, că:
80
"biblioteca populară există şi se citeşte de absolvenţi şi locuitorii satului" , iar
în cel de la Şcoala Berbinceni, că "d-nul Cezar Uncescu a muncit conştiincios,
biblioteca şcoalei fiind citită de mulţi absolvenţi, iar sătenii ştiutori de carte
manifestă interes pentru biblioteca populară" 81 .
Au existat şi cazuri în care activitatea bibliotecilor populare a fost
insuficient sprijinită atât de cadrele didactice (datorită dezinteresului sau
pregătirii insuficiente pentru această activitate), cât şi de autorităţile locale.
Pentru a depăşi aceste greutăţi, Casa Şcoalelor a solicitat sprijinul scriitorilor G.
Coşbuc şi Al. Vlahuţă, care în cadrul obligaţiilor privind îndrumarea şi
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Livezi, d. 111904, f. 89.
Idem, fond Şcoala Generală Buhoci, d. 1/1905, f. 23-24.
76
C. Nădejde, Cititul/a sate, în "Revista economică şi culturală", nr. 6-7, 1909, Bacău, p. 9.
77
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală Nr. 3 Moineşti, d. 311902, f. 153, 156-158.
78
Idem, fond Şcoala Generală Tescani, d. 111904, f. 105.
79
Idem, fond Şcoala Generală Ciutureşti, d. 111894, f. 23, 25.
80
Idem, fond Şcoala Generală Dofteana, d. 311894, f. 42.
81
Idem, fond Şcoala Generală Berbinceni, d. 211894, f. 22, 26.
74
75
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controlul cercurilor culturale la sate, trebuiau să aibă în vedere şi orientarea
învăţătorilor spre a face faţă cerinţelor muncii în bibliotecă, din punct de vedere
tehnic, educativ şi metodic. Pentru ca aceştia "să poată vizita cât mai multe
cercuri culturale din acest judeţ, în duminici deosebite", revizoratul şcolar a
reorganizat activitatea acestora în funcţie de existenţa bibliotecilor populare 82 •
Nemulţumit de faptul că, deşi volumele existente în bibliotecă erau
"puse la dispoziţia publicului, dar nu prea erau cerute pentru lectură",
învăţătorul Nicolae Trandafir de la şcoala din Borşani, în raportul trimis Casei
Şcoalelor, pe 1 iunie 1913, considera că această situaţie era rezultatul
"ignoranţei, lipsei de concurs din partea factorilor culturali şi a mijloacelor
materiale (banii)". Pentru depăşirea acestei situaţii şi pentru a se "schimba în
scurt timp starea lucrurilor", respectivul învăţător propunea "lucrarea în comun
acord a tuturor factorilor culturali, încurajarea de sus - de la centru, miiloace
materiale şi controale mai dese" precum şi "înfiinţarea unei case de citire" 3
Alte mijloace de pătrundere a cărţii în rândul sătenilor
Pentru a stimula împrumutul de carte, învăţătorii din judeţul Bacău au
folosit întregul arsenal al activităţilor extraşcolare (cercuri culturale, şezători
săteşti, şcoli de adulţi etc.), pentru a face lectura artistică a unor istorioare,
fabule, povestiri etc., îndemnând pe cei prezenţi a parcurge întreaga carte din
care s-a citit, precum şi altele aflate în bibliotecă.
Spre a trezi interesul sătenilor faţă de cărţile din biblioteca populară,
învăţătorii din judeţ au apelat la conferinţa populară, întrucât se organiza uşor,
trata subiecte variate şi avea puternice valenţe educative. Deoarece conferinţa
ocazională era ineficientă, ea a fost folosită, cu rol predominant, la cercurile
culturale şi şcolile de adulţi, având ca scop ridicarea materială şi morală a
ţăranului. Dirigintele Şcolii Tescani, în informările trimise revizoratului,
menţiona că fondul bibliotecii era utilizat "cu ocazia conferinţelor cercului
cultural când învăţătorii consultă diferite cărţi, în scopul de a-şi formula
subiectele ce au de dezvoltat", precum şi la cursurile cu adulţii când sătenilor li
84
se "citesc cărţi ce posedă biblioteca şcoalei" .
O altă formă de activitate extraşcolară, prin care învăţătorii au urmărit
dezvoltarea interesului pentru cărţile din biblioteca populară, au fost şezătorile,
considerate "ceasul cel mare de lucru, al bibliotecilor populare", când erau
recomandate "cele cărţi care aveau legătură cu problemele tratate dar şi altele,
cărţi care să trezească interesul şi să dezvolte gustul pentru citit" 85 . Folosind
86
cărţile aflate în bibliotecă, în şezătorile organizate la Tazlău , Cucuieţi 87 ,
82

ldem,
ldem,
84
Idem,
85
Idem,
86
Idem,
83

fond
fond
fond
fond
fond

Şcoala Generală Caşin, d. 1/1902, f. 179.
Şcoala Generală Borşani, d. 111912, f. 83-85.

Scoala Generala Tescani, d. 111902, f. 23, 111.
Şcoala Generală Horgeşti, d. 111913, f. 23.
Şcoala Generală Nr. 1 Zemeş, d. 1/1902, f. 113 şi 127.
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. Caşin 88 s-au discutat diverse teme precum: obligativitatea învăţământului,
datoriile părinţilor către copii şi ale copiilor către părinţi, prevenirea şi tratarea
bolilor contagioase, rolul băncilor populare, importanţa obştilor săteşti etc.
În raportul trimis revizoratului, pe 15 noiembrie 1902, învăţătorul N.
Pâslaru, de la Caşin, menţiona cele două metode folosite pentru a-i atrage pe
săteni la bibliotecă şi a-i "face să înţeleagă cât mai mult cărţile aflate acolo",
exprimându-şi speranţa generalizării acestora: 1. organizarea de şezători "la
şcoală în seara fiecărei duminici, în perioada 1 decembrie - 1 martie, unde s-a
făcut lectură şi explicaţiuni"; 2. fiecare membru al cercului cultural a avut
obligaţia "să împrumute de la bibliotecă câte un volum pe care l-a citit în cursul
lunii făcând, în şedinţa intimă, o dare de seamă asupra celor citite" 89 . Eficienţa
unor asemenea forme de activitate, în formarea gustului pentru citit şi
dezvoltarea interesului pentru cărţile din biblioteca, 1-a determinat pe revizorul
şcolar 1. Grigoriu să recomande învăţătoarei Maria Vasiliu, de la Onceşti, să
înfiinţeze "şezători cu femeile unde se va face cetire din autorii populari" 90 .
Pentru a-i stimula pe "cei mai asidui cititori de cărţi din bibliotecile
populare", revizoratul, împreună cu autorităţile locale au acordat, anual, premii
constând din cărţi şi obiecte utile în gospodăria ţărănească. La festivităţile
organizate în 1904 la Bacău şi Tg. Ocna, au fost premiaţi, printre alţii,
Constantin D. Creangă, "cel mai bun cititor din cei 90" ai bibliotecii de la
Tescani 91 , Tache Munteanu, de la Leontineşti, "care a cetit cărţi din bibliotecă,
cel mai cu tragere de inimă" 92 şi Natalia Panaite Popovici, de la Cucuieţi, care
"a înţeles cele cetite" 93 .
Un rol important în dezvoltarea gustului pentru citit au avut broşurile de
popularizare publicate de Societatea "Steaua" şi Editura "Minerva". Aflate în
inventarul bibliotecilor populare, acestea se vor regăsi şi în casele multor săteni,
datorită eforturilor învăţătorilor care au reuşit să-i convingă de eficacitatea lor94 .
De asemenea, învăţătorii din judeţul Bacău se vor implica în popularizarea
revistei "Albina", răspunzând apelului lui Spiru Haret, care considera că
"trebuinţa unei asemenea publicaţii este aşa de simţită, încât e de ajuns a se
cunoaşte existenţa ei pentru ai se asigura succesul" 95 . Pe 21 septembrie 1899,
dirigintele Şcolii Blăgeşti făcea apel la redacţia revistei "Albina", în numele
Idem, fond Şcoala Generală Cucuieţi, d. l/1903, f. 77.
Idem, fond Şcoala Generală Caşin, d. l/1904, f. 46 şi 106.
89
Idem, d. l/1902, f. 35.
90
Idem, fond Şcoala Generală Onceşti, d. l/1892, f. 11-12.
91
Idem, fond Şcoala Generală Tescani, d. l/1903, f. 88.
92
Idem, fond Şcoala Generală Leontineşti, d. 2/1903, f. 41.
93
Idem, fond Şcoala Generală Cucuieţi, d. l/1903, f. 124.
94
ldem, fond Şcoala Generală Căbeşti, d. 2/1903, f. 90.
95
Idem, fond Şcoala Elementară Nr. 1 Oneşti, d. l/1904, f. 58.
87

88
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"populaţiunei rurală

a comunei, dornică de lumină", ca editorii, autorii de cărti,
profesorii şi "oricine va binevoi să dea câte ceva din lucrările d-lor acestei
biblioteci, numele donatorilor urmând a fi dat publicităţii" 96 .
Concluzii
Urmărind evoluţia în timp a bibliotecilor populare, constatăm că la
început au activat separat de aşezămintele din sistemul instituţiilor culturale
independente de şcoală - atenee populare, case de sfat şi citire, case naţionale,
societăţi culturale, cămine culturale etc. Treptat, însă, poziţia lor s-a schimbat,
devenind parte într-un complex cultural institutionalizat, independent de şcoală,
care concentra întrega activitate educativă cu adulţii, având ca scop statomicirea
şi fortificare educaţiei permanente în localitate.
Înfiinţarea bibliotecilor populare în judeţul Bacău a reprezentat un
moment important în activitatea extraşcolară desfăşurată cu adulţii în lupta
împotriva ignoranţei şi neştiintei de carte care domina lumea rurală. Datorită
entuziasmului şi dăruirii învăţătorilor, adevăraţi apostoli, săteanul a ajuns
capabil să citească, potrivit cu nivelul lui de pregătire şi înţelegere, şi-a
satisfăcut setea de cunoaştere şi sentimentul curiozităţii, şi-a limpezit mintea
asupra nevoilor lui şi ale comunităţii din care făcea parte.

96

Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Blăgeşti, d. 111899, f. 13.
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în slujba Bisericii şi a istoriografiei româneşti:
Arhiereul Dr. Veniamin Pocitan (1870-1955).
Aurel-Florin ŢUSCANU

A Mao Devoted to Church and Romanian Historiography
Bishop D. Th. Veniamin Pocitan (1870-1955)
Abstract
On the 5th of December 1870, in Bacău county, in a village called Ciumaşi, one
of the greatest scholars and clerics in the history of our beloved Church was bom bishop Veniamin Pocitan. Having thorough academic training and being licensed in
Theology and Law, with doctoral studies completed in 1926, in Bucharest, he
dedicated himself to religious life for 58 years, first as a priest, then as a bishop. His
passion for research and analyzing our people's past led him to publish many articles
and write various studies. The things he was most devoted to were his faith and our
national culture. Through the titles discussed in his works and through the fact that he
knew which were the truthful sources that he could use in his writings, this clergyman
and scholar bas traced and given back to the Romanian historiography events and
important historical figures that had been forgotten. Bishop Veniamin Pocitan reveals
himself to the present day society, after 60 years from his passing, as a dedicated,
humble and zealous man, a man who cherished our people's past, who loved studying
archives, a cleric with the soul of a scholar, who put in writing past events, proving that
ali the values he promoted were, in fact, ageless.
Keywords: Bishop Veniamin Pocitan Bârlădeanu, Ploieşteanu, auxiliary
bishop at the Episcopacy of Huşi, patriarchal Vicar, Romanian Orthodox Church in
Paris, Archangels' Church in Bucharest, Cemica

Într-o zi de 5 decembrie 1870, în ţinutul Bacăului, la Ciumaşi, se năştea
unul dintre marii ierarhi cărturari din istoria Bisericii noastre dreptmăritoare,
arhiereul Veniamin Pocitan. Pe cât de mare, pe atât de uitat, din păcate. Nu
voiesc aici să-i creionez o schiţă biografică. Doresc să aduc o mărturie
deosebită despre vrednicul de pomenire arhiereu acum, când, se împlinesc 145
de ani de la naştere şi 60 de ani de la trecerea sa în veşnicie.
În cea de-a doua decadă a secolului al XIX-lea, localitatea sa natală,
comuna Ciumaşi (în prezent comuna Iteşti) din judeţul Bacău, făcea parte din
plasa Bistriţa de Sus, fiind formată din satele Iteşti, Ilieş, Ciumaşi, Făgeţelu şi
Borleanu, având 1125 locuitori'. În comună funcţiona o şcoală cu 39 de elevi
(15 fete şi 24 de băieţi), iar sătenii au ridicat şi trei locaşuri de cult: Biserica
G. 1. Lahovari, Marele dictionar geografic al României, voi. II, Bucureşti, 1899, Stab. Grafic
J.V. Socecu, pp. 450-451.
1
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"Sf. Nicolae" Ciumaşi, construită din lemn la anul 1812 şi reclădită în anul
18942 , Biserica "Sf.Voievozi" Iteşti, ridicată de obştea sătească din şipci şi lut
la anul 183 73 şi Biserica "Sf. Voievozi" Ilieşi, construită din vălătuci la anul
1861.4
În biserica parohială cu hramul "Sf. Nicolae" din Ciumaşi a fost botezat
pruncul familiei Pocitan, născut chiar în preziua hramului şi a primit numele de
botez VASILE. A urmat primele clase primare la şcoala din satul natal, apoi
cursurile Şcolii Publice Nr.l de Băieţi din Bacău.
Dorind să îmbrăţişeze misiunea de slujitor al Bisericii, tânărul Vasile
Pocitan este înscris la Seminarul din Roman, în toamna anului 1884, cu
binecuvântarea ilustrului episcop academician Melchisedec Ştefănescu, pe care
l-a cunoscut personal şi l-a admirat până la sfârşitul vieţii sale, dedicându-i
numeroase studii 5•
La terminarea cursurilor Seminarului Inferior de la Roman, seminaristul
Vasile Pocitan se înscrie la cursul superior al Seminarului "Nifon mitropolitul"
din Bucureşti, pentru ca peste trei ani de studiu, cu o pregătire temeinică,
seminaristul Vasile Pocitan se înscrie în vara anului 1893, la Facultatea de
Teologie din Bucureşti, pe care o absolvă, cu rezultate meritorii, susţinând teza
de licenţă în teologie Rudenia şi alinitatea, ca impediment la căsătorie, în
dreptul roman, român şi bisericesc, în sesiunea de vară 1897, teză ce va fi
tiparită cu ajutorul Fundaţiei Carol I, Bucureşti, (1897). 6
După absolvirea facultăţii, teologul Vasile Pocitan s-a căsătorit şi a fost
hirotonit preot de către mitropolitul primat Iosif Gheorghian, pe seama parohiei
7
"Sfinţii Voievozi" din Bucureşti • Fiind ridicată în anul 1817 biserica şi
clădirile anexe se găseau la sfârşitul secolului al XIX-lea într-o stare avansată
de degradare şi nu mai corespundea noilor cerinţe ale vremii, iar numărul
enoriaşilor creştea. Astfel, că în anul 1903, doi preoţi, vrednici slujitori ai
acestei parohii, pr.Vasile Pocitan şi preotul Ioan Burca, au început rezidirea
bisericii, ajutaţi în această muncă sfântă de epitropii Ioan Obedenaru şi Ştefan
Vasilescu. Această nouă biserică s-a zidit după planul arhitectului D. Patriciu,
mai înaltă, mai încăpătoare şi după un stil care să aducă cu cel de la Biserica
2

"Anuarul Eparhiei Romanului", Roman, 1936, p. 132; Nicolae Stoicescu, Repertoriul
bibliografic allocalităţilor şi monumentelor medievale din Moldova, Bucureşti, 1974, p. 192.
3
Anuarul Eparhiei Romanului", p.132; Nicolae Stoicescu, op.cit., p. 493.
4
Ibidem.
5
Momente din viaţa şi activitatea episcopului Melchisedec între anii 1856-1861, Bucureşti,
1936, 96 p.; Melchisedec ca membru al Sf. Sinod, Bucureşti, 1939, 98 p.; Din corespondentele
lui Melchisedec, ca delegat de minister la şcoalele din Basarabia sudică, Bârlad, Tecuci şi
Galati, în ,,Buletinul Episcopiei Huşilor", Huşi, lunile febr. - martie, 1933; Arhimandritul
Melchisedec, profesor şi rector al Seminarului din Huşi, 1856, în "Buletinul Episcopiei
Huşilor", Huşi, luna mai, 1933.
6
Biserica Ortodoxă Română din Paris, cu o introducere asupra relaţiunilor franco-române,
Tipografia Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti, 1941, p. 136.
7
Ibidem.
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Mânăstirii Curtea de Argeş, aşa după cum se poate vedea astăzi, zidită pe o
temelie înaltă, în formă de cruce, cu un pridvor frumos, sprijinit de patru
coloane, având un acoperiş cu trei turle bine cumpănite 8 . Pisania pusă cu acest
prilej are următorul conţinut: "Ridicatu-sa din temelie acest sfănt lăcaş, cu
hramul Sfinţilor marilor ierarhi Mihail şi Gavril şi Adormirea Maicii Domnului,
în anul mântuirii 1817 de către repausaţii întru fericire Stoian Băcanul şi Petre
Staneţ Gabroveanu cu soţia sa Joiţa, Dumitru Cojocaru sin Manciu şi alţi
evlavioşi creştini.

Ruinându-se cu vremea, acum între anii 1900 şi 1903, în a doua
pe scaunul Sfintei Mitropolii a Ungro-Vlahiei a IPSS Iosif
Gheorghian, fiind primar al Capitalei d. C.F. Robescu, s-a restaurat radical şi
împodobit din fondul primit de la Primăria Capitalei şi cu ajutorul enoriaşilor,
prin stăruinţa şi osteneala epitropilor maior 1. Obedenaru, G. Ioaniţescu, paroh
econom V. Pocitan şi preotul econom- stavrofor Ion Burcă. S-a tâmosit la 21
septembrie 1903, arhitect fiind d. P. Petricu"9 .
Remarcându-se printr-o frumoasă activitate pastoral-misionară şi
culturală, preotul Pocitan este recomandat şi apoi numit, superior al Capelei
Ortodoxe Române de la Paris. Cu ordinul Mitropoliei din Bucureşti, nr.
1380/03.04.1914 şi al Ministerului Cultelor nr. 12869/3.03.1914, preotul paroh
al bisericii "Sf. Voievozi" din capitală a fost transferat pe postul vacant de preot
superior al Capelei Ortodoxe Române de la Paris 10 . Acesta a preluat biserica şi
dependinţele acesteia de la un ieromonah romaşcan, arhimandritul Chesarie
Stefano, care, după 12 ani de misiune la Paris, a solicitat pensionarea şi
reîntoarcerea în ţară Împrejurările în care s-a făcut această numire sunt
consemnate în jurnalul noului venit la Paris, în aprilie 1914 11 •
În timpul misiunii sale aici, slujbele religioase începeau în jurul orei 1O
dimineaţa. Creştinii veneau însă mai târziu, pe la 11, când începea Sf. Liturghie,
ce dura până la ora 12. Printre cei care frecventau cu regularitate biserica din
Paris se număra şi ministrul plenipotenţial al ţării noastre la Paris, Alexandru
Em. Lahovari, apreciat de preotul Pocitan drept un bun creştin 12 •
După numai patru luni de tihnă, în inima Parisului, la 1 august 1914, a
izbucnit Primul Război Mondial. Germanii au invadat Belgia îndreptându-se
spre Paris, aducând mare nelinişte în toată Franţa. Iată ce mărturiseşte preotul
Vasile Pocitan despre acele clipe: "Armatele germane înaintează vertiginos,
dărâmând oraşe, biserici şi pustiind totul. Aeroplane inamice scăpând
neobservate apar deasupra Parisului, aruncând bombe. O bombă explodează
deasupra Catedralei Notre-Dame din mijlocul Parisului, stâmind o mare
arhipăstorie

Notiţe istorice asupra bisericii Sf Voievozi din Bucureşti, tipărită cu cheltuiala primăriei
capitalei, Bucureşti, 1904, pp. 12-15.
9
Ibidem.
10
Biserica Ortodoxă Română din Paris, p. 130.
11
Ibidem, pp. 131-132.
12
Ibidem, p. 131.

8
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indignare în sufletele mulţimii. Guvernul francez se retrăsese la Bordeaux.
Acolo se aşează şi ministrul nostru Alex. Em. Lahovari. Studenţii români, în
mare parte se întorc în ţară. Studentele se retrag într-o mănăstire lângă
Montpellier. Puţini români mai rămăseseră în Paris. Eu însă am stat la
datorie" 13 .
În timpul şederii sale la Paris, pr.Vasile Pocitan, pe lângă oficierea
serviciilor religioase, s-a preocupat şi de studiu şi cercetare, arătându-se un
pasionat iubitor de cultură. Participă la cursurile marilor profesori din Paris,
după cum el însuşi va consemna într-o dare de seamă adresată Mitropoliei din
Bucureşti. A frecventat cursurile de teologie şi filosofie de la "Hautes Etudes",
"College de France" şi de la "Sorbona", unde s-a şi înscris ca student la
Facultatea de Litere în anul universitar 1914-1915, recunoscându-i-se diploma
de bacalaureat din ţară, iar mai apoi echivalându-i-se diploma de licenţă în
Teologie cu cea în Litere. Cu sprijinul decanului acestei facultăţi, în luna iunie
1915, a fost autorizat a se prezenta la doctoratul în litere (es Lettres) în cursul
anului următor, ceea ce nu s-a întâmplat din cauza începerii războiului şi a
revenirii sale în ţară. 14 Şederea sa la Paris i-a oferit posibilitatea să adune foarte
multe documente legate de trecutul fructuoaselor legături franco-române, despre
tinerii noştri studenti la Paris şi despre biserica română din Cartierul Latin,
15
căreia la întoarcerea în ţară îi va dedica prima monografie temeinic alcătuită .
Ca un bun gospodar, preotul Pocitan a purtat grijă de locaşul de cult
pentru remedierea unor neajunsuri, dar şi prin înzestrarea bisericii cu sfinte
odoare aşa cum vedem din memoriul său de activitate pentru perioada 19141915. Dintre donaţii le aduse de dânsul amintim o candelă din argint, o perdea
pentru uşile împărăteşti şi o cruce mare din lemn . O altă preocupare a sa a fost
cercetarea arhivei răvăşite şi a bibliotecii parohiale, după care "a aşezat
cronologic documentele, le-a legat în dosare, le-a numerotat şi le-a aşezat într-o
încăpere specială de la etajul 1 al prezbiteriului (locuinţa preoţilor slujitori de la
Paris), unde se află şi astăzi în bună rânduială" 16 . La Biserica română din Paris
se păstrează şi astăzi un pomelnic, carte ctitoricească realizat de preotul
Pocitan, cu o prefaţă explicativă. În anul 1914, în luna mai, clopotnita bisericii
române a fost lovită de un trăznet şi a suferit grave deteriorări. Preotul Vasile
Pocitan a solicitat sprijin din ţară pentru a renova clopotniţa, iar Casa Bisericii
a achitat firmei de construcţii (Casa Jaquemin) întreaga cheltuială, în valoare de
25.000 lei, prilej cu care a fost poleita cu aur şi crucea de pe acoperiş. 17
În luna iulie a anului 1914, pr. Pocitan a obţinut un concediu pentru a
reveni în ţară, în vederea re~olvării unor probleme personale. Avea lăsaţi acasă
13

Ibidem,
Ibidem,
15
Ibidem.
16
Ibidem,
17
Ibidem,
14

p. 132.
pp. 134-135.
pp.l33-135.
p.134.
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doi copii, elevi de liceu, pe care nu i-a putut lua cu sine la Paris pentru a nu
întrerupe anul şcolar în luna aprilie, când tatăl a plecat din ţară. După încheierea
anului şcolar şi-a luat copiii la Paris şi i-a înscris la două colegii pariziene: fiica
Aurelia, la "Fenelon", iar fiul mai mic, Emil, la "Louis le Grande" 18 •
În toamna anului 1915, preotul Vasile Pocitan se reîntoarce în ţară, fiind
mobilizat la Marele Stat Major al Armatei Române, ca subşef al al Serviciului
Religios, cu grad de maior, fiind ajutor al preotului Constantin Nazare, şef de
serviciu cu grad de colonel. Pregătirea strict militară a războiului a fost însoţită
de o pregătire sufletească a oştirii pe temeiul religiunei, considerată de o
însemnătate covârşitoare şi care atârna greu în cumpăna victoriei. Primele
demersuri în scopul atingerii acestui obiectiv sunt efectuate încă din anul
1915. 19 La 18 mai, Sfăntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române îl alege în
unanimitate ca Protopop sau supervizor al preoţilor de armată în caz de
mobilizare, pe iconomul Constantin Nazarie, profesor la Facultatea de Teolo~ie
din Bucureşti. Acesta şi-a ales un preot ajutător, în persoana pr.Vasile Pocitan
Redăm în continuare propunerea pentru numirea sa în această funcţie,
înaintată de pr.Constantin Nazarie Marelui Stat Major: 21
"30 septembrie 1915
D-lui Şef al Marelui Stat Major Central al Armatei
Potrivit Oficiei dv. din 6 iunie a.c. nr. 1716, Secţia 1, Biroul 2 şi
înţelegerii verbale cu I.P.S. Mitropolit Primat D. D. Konon, cu onoare vă aduc
la cunoştinţă că desemnez prin aceasta ca preot ajutor al subsemnatului, în caz
de mobilizare la Marele Cartier General al Armatei - Serviciul Religios, pe P .C.
iconom Vasile Pocitan, fost superior al Capelei Române din Paris, iar
actualmente profesor şi paroh al Bisericii Sf. Voievozi din capitală, cu
rugămintea de a fi, la timp, mobilizat. [C. Nazarie]"
Preotul N azarie este cel care elaborează proiectul instrucţiunilor pentru
preoţi în campanie şi le înaintează atât preşedintelui Sfăntului Sinod, cât şi
şefului Marelui Stat Major, pentru completare şi aprobare, de asemenea, broşura
Cuvântări pentru ostaşi şi rugăciuni pentru Oaste, Rege şi Popor în vreme de
război, care va fi aprobată de Sfăntul Sinod, tipărită şi difuzată în unităţi
militare. Instrucţiunile asupra atribuţiilor preoţilor la armată au fost definitivate
şi au devenit ordinul 3451 din 28 octombrie 1915 al Marelui Stat Major22 . Ele

°.

18

Ibidem, p.136.
Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Preofi militari în annata română până la 1918 (cu specială
privire la Războiul de Independenţă şi la Războiul pentru Întregirea Neamului), în volumul
Annata şi biserica, ediţie coordonată de comandor Ilie Manole, Bucureşti, 1996, p. 151.
20
Ibidem, pp. 151-152.
21
Annata şi biserica, p. 187
22
Pr. Constantin Nazarie, Activitatea preofilor de annată în Campania din 1916-1918,
Bucureşti, 1921, passim şi pr. Grigore N. Popescu, Preofimea română şi Întregirea neamului,
voi. 1, Chipuri, fapte, suferinfe şi pilde pentru viitor, Bucureşti, 1940, pp. 91-116, (la pp. 117142 tabelul cu toţi preoţii mobilizaţi).
19
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subliniau importanţa educaţiei religioase a trupei, considerându-se că " ... mai
mult ca oricând, perfecţiunea mijloacelor de război cere celor ce se războiesc
mari jertfe pentru învingerea vrăjmaşului. Aceste jertfe cerute nu numai de la
ostaşi, ci şi de la popoarele învrăjbite, nu vor fi făcute de bunăvoie, decât
întemeiate pe conştiinţa fiecărui cetăţean în parte şi a tuturor la un loc, asupra
înaltelor datorii sfinte ce are omul de îndeplinit în această viaţă trecătoare, faţă
de Dumnezeu faţă de ai săi şi faţă de neamul din care face parte. Din aceste
datorii izvorăsc acele virtuţi care înalţă sufletele deasupra grijilor de toate zilele
şi le hotărăsc la săvârşirea de fapte mari, până la jertfirea de sine. Una din
aceste virtuţi este credinţa. Cu ea au învins strămoşii noştri şi cu ea vor învinge
şi urmaşii, dacă cei chemaţi vor şti să o sădească şi să o întărească în sufletele
viitorilor luptători ai dezrobirii noastre naţionale. Preoţilor le revine această
grea şi sfântă sarcină ca, cu cuvântul şi fapta să ţie aprinsă făclia credinţei în
popor, precum şi în inimile ostaşilor noştri, care în zile grele vor fi chemaţi să
se jertfească pentru binele şi mărirea patriei şi a neamului". 23
Activitatea preoţilor în campanie era structurată pe două perioade
distincte: perioada mobilizării şi cea a operaţiunilor. Pe parcursul celor două
etape prestaţia preotului se desfăşura pe două planuri: activitatea religioasă şi
activitatea pastorală. Prima consta în săvârşirea tuturor slujbelor religioase
cerute de împrejurări, iar cea de-a doua în menţinerea şi ridicarea cât mai mult a
moralului trupei, în mângâierea celor suferinzi. Activitatea pastorală pe timpul
mobilizării se va desfăşura printr-o permanentă prezenţă a preotului în mijlocul
ostaşilor, căutând să-i îmbărbăteze să le arate măreţia jertfei ce se cere de la ei
precum şi preţuirea de care se bucură în conştiinţa neamului cei ce se jertfesc
pentru ţară, insistându-se asupra faptului că: "Nicăieri preotul nu e mai la locul
lui decât în momentele de mare emoţie şi de fiori prin care trece tot neamul în
zilele de mobilizare, preludiul zilelor de mari sacrificii"24 .
În luna iunie 1916 este organizată o adunare a tuturor preoţilor
mobilizabili din Eparhia Sfintei Mitropolii a Ungro-Vlahiei, la care participă şi
Conon Aramescu, mitropolitul Primat. 25 În cadrul convocării, ce a durat două
zile, au fost dezbătute subiecte legate de rolul preotului înainte de mobilizare,
ca oficiant, susţinător al moralului trupei şi ca mângâietor al acesteia, s-au adus
clarificări în privinţa rolului preotului în timpul luptei sau în diferite alte
momente ale campaniei, a conţinutului cuvântărilor, a modului de oficiere a
slujbelor religioase, şi în ceea ce priveşte obiectele şi cărţile de cult
trebuincioase. Concluziile convocării sunt raportate şi şefului Marelui Stat
Major, căruia i se solicită să ordone măsurile necesare pentru eliminarea unor
imperfecţiuni apărute mai ales în probleme legate de asigurarea materială. La

Pr. Grigore N. Popescu, Preofimea română ... , pp. 91-116.
Ibidem, p. 110.
25
Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Preofi militari în armata română până la 1918 ... , p. 151.
23

24
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jumătatea

lunii august 1916 factorii de decizie politică hotărăsc intrarea
Armatei Române în război.
Drumul parcurs de aceasta a fost marcat de primele victorii obţinute mai
ales în Transilvania, în august-septembrie 1916, de calvarul retragerii, de
dificila şi formidabila încordare de voinţă a poporului român în iarna şi
primăvara anului 1917, soldată cu renaşterea armatei, cu refacerea moralului ei
şi cu pregătirea pentru reluarea eforturilor pentru eliberarea teritoriului ocupat
de inamic. La acestea se adaugă eroicele bătălii din vara anului 1917 de la
Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, situaţia dramatică a României, care a condus la
încheierea Păcii de la Bucureşti, în primăvara anului 1918, reintrarea în
campanie şi luptele purtate de Armata Română pentru apărarea actelor de voinţă
liber exprimate de către populaţia teritoriilor româneşti care s-au unit cu patria
mumă în acelaşi an de graţie 1918. În desfăşurarea fiecăruia dintre aceste
momente glorioase sau de deznădejde, sublime sau tragice, preoţii militari s-au
găsit la datorie.
Dupa război, pr. Vasile Pocitan a revenit la Parohia "Sf. Voievozi" din
capitală, având în acelaşi timp şi o bogată activitate pedagogică la câteva şcoli
de elită din Bucureşti: Liceul "Matei Basarab"26 , Colegiul Naţional "Sf. Sava"
şi la Seminarul Pedagogic Universitar "Titu Maiorescu".
Acesta a făcut cunoscut Mitropoliei din Bucureşti faptul că la Biserica
Română din Paris se găsesc 20 de rânduri de veşminte preoteşti şi diaconeşti,
care ar putea fi aduse în ţară şi oferite unor biserici sărace, devastate de inamic
în timpul războiului. Propunerea sa a fost aprobată şi cele 20 de seturi de
veşminte au fost aduse în ţară de către diaconul C.V. Danău şi au fost predate
mitropoliei din Bucureşti, pentru bisericile sărace.
După moartea soţiei sale, preotul Vasile Pocitan a dorit să se
călugărească, alegându-şi ca mânăstire de metanie, marea lavră monahală a
Neamţului. La călugărie a primit numele Veniamin, probabil după numele
marelui mitropolit cărturar Veniamin Costachi, cel care a înfiinţat la Mânăstirea
Neamţu vestita tipografie.
În şedinţa din 22 ianuarie 1929, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, apreciind activitatea şi pregătirea sa temeinică, 1-a ales arhiereu vicar
al Episcopiei Huşilor, cu titlul BârlădeanuP 7 . Hirotonia sa a avut loc la Iaşi, în
Catedrala Mitropolitană, în ziua de 23 iunie 1923, ceremonie oficiată de către
mitropolitul Moldovei Pimen Georgescu, episcopul Lucian Triteanu al
Romanului, episcopul Iacob Antonovici al Huşilor, arhiereul vicar de la Roman
Ilarion Mircea Băcăuanul şi un impresionant sobor, în prezenţa oficialităţilo~ 8 .
26

Prof. Viorica Popa, Tradiţie şi actualitate. Colegiul Naţional ., Matei Basarab" Bucureşti.
150 de ani, Bucureşti, 2010 ..
27
Pr. Scarlat Porcescu, Episcopia Huşilor. Pagini de istorie, Editura Episcopiei Romanului şi
Huşilor, 1990, p. 111.
28
,,Buletinul Episcopiei Huşilor", nr. 3-41 1932, pp. 22-29.
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Ruşi

a fost

rodnică,

cu

precădere

cea

mlSlonară,

didactică şi catehetică. Îndată dupa moartea episcopului Iacob al Ruşilor, la 31

decembrie 1931, mitropolitul Pimen al Moldovei, încredinţează conducerea
acestei eparhii arhiereului Veniamin Bârlădeanul, numindu-1 locotenent de
episcop în perioada 1932-1934, cu delegaţia de a gira afacerile eparhiei până
la alegerea unui titular29. În timpul vicariatului său a oficiat permanent slujbele
arhiereşti la Catedrala "Sf.Apostoli Petru şi Pavel" din Ruşi, a făcut nenumărate
vizite canonice la mânăstiri şi schituri din eparhie, cărora le-a alcătuit şi scurte
monografii publicate în revista oficială a
eparhiee 0 .
O grijă deosebită a manifestat-o
faţă de învăţământul teologic, astfel, la
Seminarul teologic din Ruşi a înfiinţat în
anul 1933 clasa a IV -a de studiu, iar un an
mai târziu, va reînfiinţa Şcoala de
Cântăreţi bisericeşti din Bârlad31 . Fiind
un pasionat cercetător al trecutului
neamului s-a dedicat studiului, cercetând
arhivele locale ale Episcopiei de la Ruşi,
arhivele
mânăstireşti
şi
parohiale,
întocmind numeroase studii şi lucrări de
referinţă, despre metoacele Episcopiei
Ruşilor, şcolile catehetice ale Eparhiei,
mânăstiri şi schituri etc, pe care le-a
publicat în revistele teologice centrale şi
locale 32 .
În luna martie 1934 a fost ales
titularul eparhiei Ruşilor, în persoana

Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. III, Editura Institutului
Biblic şi de Misiune al Bisericii, Bucureşti , 1994, p. 433 ; Pr. Scarlat Porcescu, Episcopia
Huşilor ... , p. 111.
30
Pr. Scarlat Porcescu, Episcopia Huşilor. p. 131 ; vezi şi "Cronica Huşilor" nr. 3/ 1935, pp. 6973 şi nr. 4/1 935, pp. 107-109.
31
,,Anuarul Eparhiei Huşilor", 1934, Huşi , pp. 31-32.
32
,,Biserica Ortodoxă Română" nr. 10/1930, p.9 48; nr.11/1930, pp. 1019-1023; nr. 12/1 930,
pp. 1123-1124; "Cronica Husilor" nr. 3/1 935, pp. 69-73 ; nr.4/1935, pp. 107-109; Localul
Seminarului din Huşi, în ,,Buletinul Episcopiei Huşilor", anul IX, (1933), nr. 10; Schitul de
maici Golgota (Vaslui), în ,,Buletinul Episcopiei Huşilor", anul IX, (1933), nr.I3 ; Înfiinţarea
Seminarului din Huşi , în "Buletinul Episcopiei Huşilor", anul X, (1934), nr. 10. Viaţa Sfintei
Muceniţe Chiriachi, Huşi, 1934; Schitul Mălineşti (Vaslui), în ,,Buletinul Episcopiei Huşilor" ,
anul X, (1934); Harta Eparhiei Huşilor, Huşi, 1934; Schitul Huşi, în revista "Cronica Huşilor",
nr. 3, 1935.
29
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episcopului Nifon Criveanu 33 , iar arhiereul vicar Veniamin Bârlădeanul a fost
transferat pe postul vacant de arhiereu vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor,
mitropoliei Ungro-Vlahiei şi al Patriarhiei române, cu titulatura PloieşteanuP 4 •
Activitatea sa la Bucureşti a fost deosebit de fructuoasă. A fost
colaboratorul direct al primilor doi patriarhi ai României: Miron Cristea (din
1934, până la moartea acestuia în martie 1939) şi Nicodim Munteanu (din iunie
1939, până în februarie 1940 când a trecut la cele veşnice).
Anul 1948 a fost un an trist pentru Biserica română şi clericii ei 35
Regimul comunist a început persecuţia împotriva clerului Bisericii. Între cei
care au suferit se numără şi arhiereul Veniamin Pocitan, care a fost pensionat şi
trimis la mânăstirea Cemica, unde a trăit şi a slujit până la moarte. S-a stins din
viaţă la 14 martie 1955, fiind înmormântat în cimitirul mânăstirii. 36
În loc de concluzii
Întreaga viaţă şi activitate a arhiereului Veniamin Pocitan este bogată în
împliniri trainice şi vrednice de aducere aminte. A fost un slujitor exemplar al
credinţei şi dragostei faţă de Sfânta Biserică, faţă de neamul din rândul căruia
s-a ridicat şi faţă de trecutul istoric pe care 1-a cercetat cu nestrămutată
consecvenţă şi vocaţie.

Prin problematica abordată, redactată cu acurateţe şi probitate ştiinţifică,
prin discemerea adevărului din multitudinea surselor documentare, clericul
cărturar a restituit istoriografiei româneşti evenimente şi personalităţi ce au
marcat timpul lor, peste care se aştemuse nedreapta uitare. Abordând teme din
perioade diferite de manifestare a culturii noastre bisericeşti, cele mai multe
dintre studiile şi lucrările sale surprind aspecte semnificative din viaţa Bisericii
şi experienţa spirituală a clerului nostru, raportându-se în mod firesc nu numai
la domeniul culturii teologice româneşti, ci implicând şi domeniul istoriei
naţionale.
Vlădica Veniamin Pocitan se descoperă astăzi, la 60 de ani de la trecerea
sa la cele veşnice, ca un slujitor delicat şi smerit, dar erudit şi plin de sârguinţă,
un împătimit iubitor al trecutului neamului, al cercetării arhivelor, un cleric
cărturar cu suflet de cronicar, care a însemnat cu slove tremurânde fapte şi
întâmplări trecute, încredinţându-ne că valorile promovate de dânsul nu au
vârstă şi nici moarte.

Anexă

33

Pr. prof. dr. Mircea Pacurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, voi. III, p. 433.
Biserica Ortodoxă Română din Paris, p. 136.
35
Vasile Manea, PreoJi ortodocşi În Închisorile comuniste, cu prefaţă de Mitropolitul Nicolae
Corneanu al Banatului, Editura Patmos, 2000, pp. 16-24.
36
Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, voi. III, p. 433.
34
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Volume, articole si studii publicate:
• Rudenia şi alinitatea, ca impediment la căsătorie, în dreptul roman, român
şi bisericesc, Teza de licenţă în teologie, tiparită cu ajutorul Fundaţiei
Universitare Carol 1, Bucureşti, 1897
• Compendiu de Drept bisericesc, Bucureşti, 1898, 362 + VI p. (prelucrare
după cursul prof. Constantin Popovici de la Cernăuţi);
• Istoria Bisericii române de la încreştinarea românilor şi până în ziua de
astăzi (litografie), Bucureşti, 1898;
• Notiţe istorice asupra Bisericii Sf Voievozi din Bucureşti, tipărită cu
cheltuiala Primăriei Capitalei, Bucureşti, 1904;
• Satul Săuceşti1or (judeţul Bacău), în revista locală "În ore libere", Bacău, nr.
4-6, 1905;
• Înfiinţarea capelei române din Paris. Arhimandritul Joasa/ Snagoveanu,
Bucureşti, 1913;
• Metoda de predare a religiunii în şcoalele secundare, Bucureşti, 1913;
• Biserica românească din Basarabia, Bucureşti, 1914;
• Înarmarea sufletească a ostaşului român, în colaborare cu pr. Constantin
Nazarie, ediţia 1, Bârlad, 1917; ediţia a 11-a, laşi, 1918;
• 7 scrisori din calea spre Egipt şi Palestina, publicate în ziarul "Crucea",
Bucureşti, 1926;
• Un paraclis românesc la Ierusalim, în "B.O.R.", 1926 şi 1927, p. 560-561;
• Patriarhatele Bisericii Ortodoxe, Bucureşti, 1926, 111 p. (teză de doctorat în
teologie);
• Geneza demnităţii patriarhale şi patriarhatele Bisericii Ortodoxe, Bucureşti,
1926;
• Popa Şapcă. O faţă bisericească revoluţionară de la 1848, în ziarul
"Crucea", 1926;
• Patriarhatul României şi chemarea lui în viitor, Bucureşti, 1926;
• 7 scrisori din străinătate. Din calea spre Sf Munte Athos, în ziarul "Crucea",
Bucureşti, 1928;
• Mergând învăţaţi toate neamurile... , Bucureşti, 1928;
• Arhimandritul Nichifor Iliescu (Sprânceană), în "B.O.R.", ian. şi nov. 1928;
• Dezastrele cutremurelor de pământ în Ţara Sfântă şi Răsărit, în "B.O.R.",
mai, 1928;
• Şcolile catehetice din Eparhia Huşilor, în "B.O.R.", an. XLVIII, 1930, nr.
10, pp. 945-950; nr. 11, p. 1019-1029 şi nr. 12, p. 1117-1129;
• Legislaţia Bisericii Ortodoxe. Jurisprudenţe, în "B.O.R. ", aprilie, 1929;
• Rolul şi însemnătatea Consistoriului spiritual Central, în promovarea
justiţiei bisericeşti, Jurisprudenţe, în "B.O.R.", nov.1929;
• Biserica Ortodoxă a Jugoslaviei, în "B.O.R.", iulie-august, 1929;
• Episcopia Strehaiei, în "B.O.R.", an XLVIII, 1930, nr. 7-8, pp. 644-660;
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• Istoria Mitropoliei Proilaviei (Brăilei), în "B.O.R.", an XLIX, 1931, nr. 5, p.
385-396; nr. 9, p. 481-493; nr. 10, pp. 577-587 şi nr. 11, pp. 697- 02;
• Vechea Episcopie a Hotinlui, în "B.O.R.", an L, 1932, nr. 1; p. 14-22; nr. 2,
pp. 106-118; nr. 3, p. 198-208; nr. 4, pp. 295-299; nr. 6, pp. 401-408; nr. 9,
pp. 577-585; nr.ll, pp. 712-720 şi an. LI, 1933, nr. 1, pp. 31-42 (apărute şi
în extras sub titlul: Istoria Mitropoliei Proilaviei şi a vechii Episcopii a
Hotinului, Bucureşti, 1936, 64 p.);
• Biserica Ortodoxă albaneză, în "B.O.R.", februarie-martie, 1933;
• Episcopia Strehaiei, în "B.O.R.", iulie-august, 1930;
• Biserica Bucur din Capitală, Bucureşti, 1939, 64 p.;
• Ieromonahul Anania Melega, în "B.O.R.", an XLVII, 1929, nr. 1, pp. 11661181;
• Arhimandritul Veniamin Cătulescu, în "B.O.R.", an. XLVII, 1930, nr. 4, pp.
301-311;
• Sofronie Vârnav, în "B.O.R.", an XLIX, 1931, nr. 2-3, P.97-112. şi nr. 4, pp.
292-307 (şi extras, 32p.);
• Nicolae Iorga, faţă cu neamul românesc şi Biserica strămoşească, în
"B.O.R.", nov.-dec., 1931;
• Episcopul Melchisedec, ca şcolar la Seminarul de la Soco/a, în "B.O.R.",
mai, 1932;
• Schitul Rafaila-Vaslui, în "Buletinul Episcopiei Huşilor", lunile iulie-august,
1932;
• Din corespondenţele lui Melchisedec, ca delegat de minister la şcoa/ele din
Basarabia sudică, Bârlad, Tecuci şi Galati, în "Buletinul Episcopiei
Huşilor", lunile febr.- martie, 1933;
• Arhimandritul Melchisedec, profesor şi rector al Seminarului din Huşi,
1856, în "Buletinul Episcopiei Huşilor", luna mai, 1933;
• Localul Seminarului din Huşi, în "Buletinul Episcopiei Huşilor", anul IX,
(1933), nr.10;
• Schitul de maici Golgota (Vaslui), în "Buletinul Episcopiei Huşilor", anul
IX, (1933), nr. 13;
• Prohodul Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ediţile 1 şi Il,
Huşi, 1932, 1933;
• Înfiinţarea Seminarului din Huşi, în "Buletinul Episcopiei Huşilor", anul X,
(1934), nr. 10;
• Viaţa Sfintei Muceniţe Chiriachi, Huşi, 1934;
• Schitul Mălineşti (Vaslui), în "Buletinul Episcopiei Huşilor", anul X, (1934),
luna februarie;
• Harta Eparhiei Ruşilor, Huşi, 1934;
• Schitul Huşi, în "Cronica Huşilor", nr. 3, 1935;
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• Metoacele Episcopiei Huşilor, în "Cronica Huşilor", nr. 4, 1935, pp.107-117
şi în "Buletinul Episcopiei Huşilor", 1932- martie 1935;
• Mergând învăţaţi toate neamurile... , ediţia a 11-a, Bucureşti, 1935;
• Arhiereii vicari în Biserica Românească. Vicarii Arhiepiscopiei
Bucureştilor, Mitropoliei Ungrovlahiei şi Patriarhiei Române, Bucureşti,
1937, 52 p.;
• Momente din viaţa şi activitatea episcopului Melchisedec între anii 18561861, Bucureşti, 1936, 96 p.;
• Melchisedec ca membru al Sf Sinod, Bucureşti, 1939, 98 p.;
• Capela Românească din Lipsea, în "B.O.R.", an. XLV 1927 nr. 7. pp. 414419 şi nr. 8, pp. 458-467;
• Capela românească din Baden-Baden, în "B.O.R.", an XL, 1927, nr.11, pp.
657-666 şi nr. 12, pp. 722-729 (si extras);
• Biserici româneşti în Lemberg (Lvov), în "B.O.R.", an. XLVI, 1928, nr. 6,
pp. 508-520;
• Capela Românească din Viena, în "B.O.R.", an. XLVI, 1928, nr. 9, pp. 781792 şi nr. 1O, pp. 878-886;
• Biserica Ortodoxă Română din America, Bucureşti-Cemica, 1937, 112 p.;
• L 'Eglise orthodoxe roumaine de Paris, Bucarest, 1937, 75 p.;
• Ion Creangă la 100 de ani de la naşterea lui (1837-1937), vol. I, Viaţa,
Bucureşti, 1937;
• Ion Creangă la 100 de ani de la naşterea lui (1837-1937), vol. II, Opera,
Bucureşti, 193 7;
• Sfântul Munte al Athosului. Cu prilejul unei călătorii în Răsărit, Bucureşti,
1939, 128 p.;
• 7 scrisori de recomandare către Părintele Teofil Ionescu superiorul Bisericii
române din Paris, în "Cuvânt Bun", organul Asociaţiei creştine ortodoxe
"Patriarhul Miron", Bucureşti, 1939;
• Sfântul Munte al Athosului, Bucureşti, 1940;
• Capelele ortodoxe româneşti din Germania. Capela românească din Berlin,
Bucureşti, 1940;
• Arhiereul Evghenie Humulescu (Piteşteanu), în "Păstorul ortodox", martieaprilie 1941 Piteşti;
• Noile aşezăminte româneşti din Ţara Sfântă, Bucureşti, 1940;
• Biserica Ortodoxă Română din Paris, cu o introducere asupra relaţiunilor
franca-române, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti, 1941, 160 p.
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DIN ACTIVITATEA DE ÎNCEPUT A
TEATRULUI TINERETULUI PIATRA NEAMŢ*
Mihaela CHELARU

Au debut de l'activite du Theâtre de la Jeunnesse Piatra Neamţ
Resume
Jusqu' en 1871' quand le premier etablissement theâtral a ete construit, les
representations theâtra1es se sant derou1ees â Piatra Neamţ dans plusieurs lieux de plus
ou de moins adequats.
Le memoire signe par plusieurs intellectuels et hommes politiques le 8 avril
1924 est le point de depart pour le nouveau siege du theâtre d'aujourd'hui. La
construction (du bâtiment) a commence en 1930 et, bien qu' elle n 'eut pas ete finie, en
octobre 1943, le Theâtre Communal a ete ouvert officiellement ses portes.
Le collectif etait forme d'acteurs issus de !'Institute de Theâtre, tels que Paul
Varduca, Florin Piersic, Leopoldina Bălănuţă etc.
Le Theâtre de Piatra Neamţ a essaye de definir l'orientation, les
representations etant destinees de preference â lajeunesse, et au debut de l'annee 1967,
Ion Coman, le directeur du Theâtre de l'Etat de Piatra Neamţ, a envoye un memoire au
Comite de l'Etat pour la Culture et l'Art et au Comite Executif du Conseil Populaire
Regional de Bacău par lequel il a sollicite que l'institution qu'il dirige se nomme Le
Theâtre de la Jeunnesse Piatra Neamţ, ce qui a ete realise le 27 mai 1967.
Le collectif du theâtre a participe â plusieurs festivals intemationaux et sur les
scenes de la viile et du pays il a presente un repertoire varie, en imposant sa
personnalite.
Mots-cles: Le Theâtre de la Jeunnesse Piatra Neamţ, Theâtre Communal, Paul
Varduca, Florin Piersic, Leopoldina Bălănuţă, Ion Coman
Motto:
"Teatrol este un factor de gândire, un stimulent
al conştiinţei, un îndrumător al comportării
sociale, a platoşă împotriva deznădejdii şi
întunericului şi un templu al înălţării omului. "

George Bemard Shaw

şi

Spectacolul teatral, prin complexitatea lui, solicită în egală măsură văzul
auzul. Emoţia artistică pe care spectacolul trebuie să o trezească în spectator

• Până în 1971, la 1O ani de la înfiinţarea Teatrului Tineretului şi 100 de ani de teatru la Piatra
Neamţ.

https://biblioteca-digitala.ro

194

Acta Bacoviensia X/20 15

este generată în aceeaşi măsură de procesul intelectual al înţelegerii textului, de
spectacolul vizual pe care îl oferă scena. Teatrul este şi viaţă, dar şi joc. Teatrul
trebuie să ţină seama de caracterul specific acestora, care este expresia pe care
acesta le realizează, mai ales prin prezenţa vie a actorului. "Un local de teatru,
oricât de bine ar fi construit şi înzestrat, nu poate avea într-un oraş de provincie,
unicul scop şi exclusiva destinaţie pentru reprezentarea artei dramatice, adică un
caracter permanent de asemenea natură, la fel cu teatrele naţionale din
Bucureşti, Iaşi, Cluj, deoarece populaţia mică a oraşului nostru n-ar putea
asigura vreodată funcţionarea permanentă a unui teatru" 2• În istoria artei
teatrale, aşezarea de pe râul Bistriţa s-a bucurat de prezenţa unor mari actori ai
scenei româneşti ce căutau prin turnee lungi şi obositoare, să răspândească pe o
arie cât mai largă începuturile dramaturgiei.
În pofida inexistenţei unui local adecvat, un alt autor consemnează
faptul că Matei Millo 3 a prezentat în anul 1851 cu mult succes Baba Hârca şi
alte spectacole4 . În acea vreme, viaţa culturală se restrângea mai ales la
manifestări ocazionale de diferite evenimente religioase sau politice, turneul lui
Matei Millo reprezentând o excepţie. Au mai jucat la Piatra Aristizza
Romanescu, Grigore Manolescu, Iancu Brezeanu, Constantin Nottara5 .
Pe la 1860-1870, într-o clădire micuţă, ce se mai păstrează şi în zilele
noastre în zona străzii Ştefan cel Mare, au jucat cunoscuţii actori ieşeni
Luchian, Galino şi Bălănescu. Oaspete al oraşului Piatra Neamţ a fost de mai

D. Hogea, Din trecutul oraşului Piatra Neamţ. Amintiri, Editura Tipografia Record, Piatra
1936, p. 67.
Matei Millo (n. 25 noiembrie 1814, Stolniceni-Prăjescu- d. 9 septembrie 1896, Bucureşti) a
fost un actor şi autor dramatic român. Şi-a început învăţătura în casa părintească din StolniceniPrăjescu. Şi-a continuat studiile la şcoala lui Victor Quenim din Iaşi, unde i-a avut colegi,
printre alţii, pe Vasile Alecsandri şi Mihail Kogălniceanu. A urmat apoi Academia Mihăileană,
iar după absolvirea acesteia, în 1840, a plecat la Paris, unde a studiat arta dramatică timp de
cinci ani. A desfăşurat la laşi şi la Bucureşti o activitate multilaterală de actor, director de scenă,
autor dramatic, conducător de trupă şi director de teatru, precum şi de profesor. Matei Millo a
fost un fervent susţinător al repertoriului naţional şi un interpret strălucit al comediilor
lui Vasile Alecsandri. A cultivat în teatrul românesc interpretarea realistă reacţionând împotriva
stilului declamator. Jocul lui Millo se caracteriza printr-un fin simţ de observaţie, sobrietate,
capacitate de nuanţare, minuţiozitate în caracterizarea variată a personajelor, umor şi vervă
neobosită. Concepţia artistică a lui Matei Millo a influenţat puternic teatrul românesc de la
sfărşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Ca autor dramatic, a scris
comedii satirice.
4
Gheorghe 1. Bunghez, Teatrul Tineretului între Dragonul şi Piaţeta, Editura Asachi, Piatra
Neamţ, 2010, p. 32.
5
"Ceahlăul" nr. 714 din 1O iunie 1970.
2

Neamţ,
3
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multe ori cunoscutul actor Ion Lupescu6 , nevoit să joace "în nişte ruinate case
ale boierului Miloş din mahalaua Bistriţei, în strada Frumuşica. Aceste case au
fost aproape distruse de incendiu, aşa că Lupescu dădea reprezentaţiile pe o
scenă improvizată între zidurile rămase goale şi fără acoperiş , iar spectatorii
stăteau într-o baracă de scânduri ridicată în faţa scenei" 7• Spectacolele lui Millo,
Lupescu, au fost urmate în anul 1866 de reprezentaţiile "vestitei companii
teatrale condusă de condusă de Fanny Tardini-Vlădicescu, trupă din care cu trei
ani înainte, în 1863, făcuse parte şi Eminescu. Ea a jucat la Piatra Vornicul
Busuioc, Mila lui Dumnezeu şi opereta Iudita şi Plofern de Wachman" 8 .
Marile greutăţi întâmpinate de cei care debutau în acele vremuri sunt
ilustrate şi de întâmplarea trupei Fany Tardini -fraţii Vlădicescu, povestită de
D. Hogea în monografia sa: "Directorul trupei, AL Vlădicescu, spre a face o
economie la transport, fiindcă pe atunci nu exista calea ferată Piatra Neamţ 
Bicaz, a încărcat toată zestrea teatrului: costume, decoruri, recuzită, pe câteva
plute spre a le duce de aici pe Bistriţa şi Siret, până la Galaţi . Dar în drumul lor,
apele venind mari, plutele s-au sfărâmat, tar încărcătura s-a înecat,
nemaiputându-se salva nimic"9 •
La 3 decembrie 1868, baraca de lemn "în care trupa teatrală a dat
reprezentaţiile sale" urma să se vândă 10 , necesitatea construirii unui sediu
devenind din ce în ce mai stringentă.

Ioan Lupescu (1837-1893) a fost un actor comic; a debutat la Teatrul de vară de la Grădina cu
cai; a jucat la laşi, Bucureşti, Focşani şi mai ales în lungi şi foarte numeroase turnee. A fost şi
autor dramatic, scriind comediile: Paragraful 3 7, Cazacii în ţară, parodia Lupescu actoraşu etc.
7
D. Hogea, op. cit., p. 62.
8
Gheorghe 1. Bunghez, op. cit, p. 32.
9
Arhivele Naţionale Neamţ, fond Teatrul Tineretului Piatra Neamţ, d. 5/ 1967, f. 11.
10
ldem, fond Primăria oraşului Piatra Neamţ, d. 1/1868, f. 20.
6
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Oraşul

nu a avut o sală specială de teatru până în anul 1870, când
Petrache-Liciu-Caia 12 , bunicul marelui actor Petre Liciu 13 , se hotărăşte să
construiască primul stabiliment teatral. Începând din 1871 până la cel de-Al
Doilea Război Mondial, în mijlocul oraşului, în spaţiul dintre actualul teatru şi
noul Hotel "Ceahlău", s-a aflat Teatrul Liciu, devenit în anul 1909 Teatrul
Costăchel Vasiliu, iar din 1935 a fost cunoscut sub numele Teatrul Comunal
"Roxy", funcţionând până la începutul anilor '60, când a fost dărâmat 14 .
În paralel, spectacole de teatru s-au jucat şi în următoarele spaţii:
Hotelul "La Greci" (1877), devenit ulterior Hotel "Continental", Teatrulcinematograf "Regal" (1908), devenit ulterior Teatrul "Splendid", situat tot în
zona Pieţei Ştefan cel Mare, şi în 1936, în Sala "Areco" 15 .
În anul 1871, primarul Urbei Piatra era rugat să elibereze o autorizaţie
pentru renumita trupă israelită de operete din
Iaşi "de a se face gimnastică în Piaţa oraşului
sau în casele dnei Ortansa F otinescu, fără a
construi ceva clădire decât a întinde o funie
pe care se merge pari pentru gimnastică,
precum şi gimnastică avem în toată regula şi
nişte bănci pentru a şedea publicul, înălţimea
va fi de 6 stânj<eni> în sus unde au a umbla
damele cu ochii legaţi" 16 • În acelaşi an, F.V.
Koutnik:, profesor de fizică şi chimie, fotograf
şi pictor din Viena, dorea dă dea o
reprezentaţie
extraordinară
de "tablouri
aeriene părţile ale Amerecei arătate pe scenă
şi eluminate cu hidrocigas" 17 .

11

http ://www. imagoromaniae.ro/imagini/carti -postale/cladireateatrului -lici u-din -piatra-neamt.
html.
12
Petrache-Liciu-Caia, născut în anul 1843 în comuna Cârligi din judeţul Neamţ, absolvent al
Academiei absolvent al Academiei Mihăilene din Iaşi, fondatorul primului teatru pietrean i-a
cunoscut pe Vasile Alecsandri, în calitatea acestuia de director al Teatrului Naţional din Iaşi, pe
Ion Creangă, Vasile Conta şi Mihai Eminescu. A avut mai mulţi copii dintre care doi fii:
Dimitrie şi Gheorghe Liciu, ambii jurişi, personalităţi ale Baroului Avocaţilor din România,
absolvenţi ai Facultăţii de Drept din Bucureşti.
13
Petre Liciu (1871-1912) a studiat arta dramatică la Conservatorul din Bucureşti cu Ştefan
Vellescu şi la Paris, cu Silvian, Got, W orms. Actor de compoziţie prin excelenţă, Petre Liciu a
creat pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti între anii 1892-1912, o serie de "caractere"
comice şi tragice prototipuri ale personajelor dramatice interpretate.
14
Gheorghe 1. Bunghez, op. cit, p. 33-34.
15
Gheorghe 1. Bunghez, op. cit, p. 34.
16
Arhivele Naţionale Neamţ, fond Primăria oraŞului Piatra Neamţ, d. 22/1871 , f. 7.
17
1bidem, f. 10.
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Preocuparea autorităţilor pentru asigurarea securităţii spectacolelor de
teatru, prin prevenirea eventualelor accidente produse în caz de
supraaglomerare este reflectată în corespondenţa Aglaiei Miclescu cu Primăria
urbei Piatra. Aglaia Miclescu, în calitate de reprezentant legal al minorilor
Liciu, moştenitorii teatrului, a fost somată de primărie pentru a efectua unele
reparaţii clădirii, însă a trecut toată responsabilitatea asupra antreprenoruluichiriaş Ignatz Goldenhirsch. Acesta avea obligaţia de a repara sala şi scena
teatrului, de a introduce lumină suficientă, de a primi în galerie doar 100 de
persoane, de a schimba după trebuinţă intrările şi ieşirile din galerie, de a
adăuga o a doua scară. În anul 1902 teatrul se afla într-o stare îmbunătăţită,
însă, arhitectul comunei considera că nu îndeplinea criteriile unui teatru
modern, care trebuia să fie o clădire aparte cu foarte multe ieşiri. Teatrul Liciu
"este la etaj, urei pe o scară mizerabilă, treci prin mai multe camere" 18 .
Patru ani mai târziu, problemele persistau şi Poliţia Urbei Piatra a trimis
primarului o adresă în care specifica: "Este cunoscut de toată lumea că sala
unde se dau reprezentaţii de teatru nu prezintă nicio garanţie persoanelor care se
duc la asemenea spectacole din cauza răului mod de aranjare a interiorului ei.
Pentru a se evita vreo nenorocire vă rugăm să binevoiţi a numi o comisiune care
să se ocupe cu reformele ce trebuiesc făcute în interiorul zisei săli" 19 .
Problema localului destinat reprezentaţiilor teatrale nu a fost însă
rezolvată nici de construcţia lui Petrache Liciu. Abia la data de 8 aprilie 1924
Primăria oraşului Piatra Neamţ primeşte un memoriu semnat de mai mulţi
intelectuali şi oameni politici. Acest memoriu constituie punctul de plecare al
noului local al teatrului de astăzi. Printre altele, în memoriu se spunea că "Un
număr mare de cetăţeni fruntaşi din Piatra-N., întrunindu-se Vineri 21 mart., au
luat hotărârea de a forma o societate anonimă pe acţiuni pentru clădirea unui
local de Teatru Modern în oraşul nostru.
Această idee a fost primită cu mult entuziasm de marele public din
Piatra-N., doritori pe de o parte de a înfrumuseţa oraşul cu un monument de
artă, iar pe de alta de a-şi construi un local care va fi un adevărat ateneu
popular"20 . În ziarul "Reformatorul", anul V, nr. 273 din 31 martie 1924, 1.
Ungurescu în articolul Teatrul Naţional la Piatra Neamţ scria: "Iată o
informaţie care a făcut să tresalte de bucurie, inimele iubitorilor de teatru, cari
sunt destul de numeroşi în această văgăună de munte. Sunt încă naivi (în toată
puterea cuvântului, deşi cu înfloritoare stare materială ... cari găsesc că ar fi de
prisos construirea unui alt local de teatru; naivi, da, căci le-a fost imposibil să
poată şti locul de onoare pe care 1-a avut acest orăşel, în istoricul începutului
18
19

20

Idem, d. 1711878.
Ibidem, f. 30.
Idem, d. 5211924, f. 1-2.
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teatrului românesc şi chiar şi evreesc. ( ... ) E nemărginită bucuria sufletească pe
care o simt că să înfăptuieşte: e gândul meu vechi, care mă rodea. (... ) Iniţiativa
luată de d-nii Lalu şi Guranda (cred că mai sunt şi alte persoane marcante,
scăpate din vedere de presă) am toată presimţirea că-şi va da roadele dorite şi
numele D-lor va fi săpat cu multă recunoştinţă în inimile pietrenilor. (... )
Ruşine acelor bogaţi pietreni, dacă nu vor da cu tot sufletul tot concursul lor
putinţei, operei începută de câţiva visători ai realităţei. Pleiadă de intelectuali ai
judeţului, luaţi pentru reuşita acestei idei şi veţi fi binecuvântaţi de noile
.. "21
generaţn
.
În anul 1929 s-a constituit în
acest oraş un Comitet de iniţiativă
pentru construirea unui teatru pe
terenul care fusese retrocedat comunei
de la Ministerul Finanţelor prin legea
promulgată prin Înaltul Decret Regal
nr. 2470 publicată în Monitorul Oficial
nr. 161 din 24 iunie 1929 şi pe baza
actului de retrocedare autentificat de
Tribunalul Neamţ sub nr. 2429 din 13
septembrie 192922 , întrucât acel
minister nu folosise în scopul pentru
care se donase de primărie acel teren,
adică pentru clădirea unui local al
Administraţiei
Financiare, deoarece
Prefectura a cedat alt teren Ministerului
Finanţelor.

Comitetul de construcţie a
teatrului era prezidat de G.V.
Măcărescu 23 , care stăruise să se
redobândească terenul, iar ca membri ai Comitetului erau Av. V.A. Grigoriu şi
G.V. Mareş, prof. A. Rotundu, I. Radu şi C. Bogdan. Cu întocmirea planurilor

21

Ibidem, f. 4.
Idem, d. 19/1939 (cazier imobil), f. 2.
23
Gh.V. Măcărescu (1884-1953), absolvent al Facultăţii de Drept din Iaşi, deputat de Neamţ în
Parlamentul României (1922-1938), preşedinte al P.N.Ţ. Neamţ, primar interimar, jurnalist şi
editor de ziare, animator al vieţii cultural-artistice din oraş şi din judeţ. Dintre înfăptuirile
edilitar-gospodăreşti sunt de menţionat: extinderea şi modernizarea iluminatului public, a reţelei
de apă potabilă, pavarea principalelor străzi, mutarea şi modernizarea pieţei agro-alimentar,
terminarea localurilor celor două şcoli normale din Dărmăneşti , a terminat Şcoala de Băieţi Nr.
1 (actualmente Muzeul de Artă). Datorită manifestărilor sale împotriva regimului comunist, a
fost arestat în anul 1951 şi moare doi ani mai târziu la Ocnele Mari, judeţul Vâlcea.
22
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construcţiei

a fost angajat arhitectul Roger Bolomey din Bucureşti . Construcţia
clădirii începută în primăvara anului 1930, avându-1 ca antreprenor pe Carol
Zane, a continuat timp de patru ani, ajungându-se la finalizarea exterioară a
clădirii, inclusiv montarea caloriferelor. Nemaiavând fonduri pentru continuarea
construcţiei , cu adresa nr. 5366/1 mai 1935 a preşedintelui Comitetului de
construcţie, clădirea teatrului a fost predată Primăriei pentru a fi continuată prin
contractarea unui împrumut, fapt acceptat prin decizia Consiliului comunal din
4 mai 1935.
În procesul-verbal din 31 mai 1939, întocmit cu ocazia inventarierii
averii mobile şi irnobile proprietatea comunei pentru imobilul situat în str.
Alexandru cel Bun şi întretăierea cu Piaţa M. Kogălniceanu, s-au constatat
următoarele:

1) Terenul pe care este construit teatrul este situat în scuarul scării Sf.
Ioan Domnesc, care are o suprafaţă de 850 m.p. şi următoarele vecinătăţi: la
nord: Piaţa Sf. Ioan Domnesc, la sud - str. Alexandru cel Bun şi Piaţa M.
Kogălniceanu, la est - proprietatea lt. Col. Gh. Lazăr, la vest- proprietatea dr.
AL Comoniţă.
Acest teren este proprietatea comunei Piatra Neamţ prin cumpărarea la
data de 20 ianuarie 1870 de la Gh. Dumitriu Brănişteanu .
2) Clădirea Teatrului Comunal este construită cu fundaţii şi soclu din
zidărie de beton, pereţii din zidărie de cărămidă cu mortar şi var gras, iar
acoperişul cu ţiglă smălţuită.

pi~1"
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Construcţia

pe dinafară, având montate uşile şi ferestrele
cu geamuri şi este tencuită cu terasit. În interior este neterminat, afară de cele
două prăvălii de la parter care sunt complet terminate şi închiriate 24 • În
procesul-verbal încheiat la data de 7 iulie 1939, cu ocazia inventarierii averii
mobile şi imobile proprietatea comunei pentru imobilul proprietatea primărie
situat în str. Alexandru cel Bun şi întretăierea cu Piaţa M. Kogălniceanu, şi
anume Grădina de flori din jurul Teatrului Comunal, s-a constatat că terenul are
următoarele vecinătăţi: la nord - Piaţa Sf. Ioan Domnesc, la sud - Teatrul
Comunal şi Piaţa M. Kogălniceanu, la est - scara veche de piatră dinspre
proprietate lt. col. Lazăr, la vest - scara nouă de piatră dinspre proprietatea
Băncii Petrodava. Suprafaţa acestei grădini este de 1202 m.p. şi este
proprietatea comunei Piatra Neamţ prin cumpărarea în anul 1870 de la Gh.
Dumitriu Brănişteanu 25 .
În anul 1939, în vederea terminării teatrului, şeful Serviciului Financiar
propune un plan financiar pentru contractarea de împrumuturi fără dobânzi de la
întreprinderile cele mai importante din localitate şi dinjudee 6 .
Din cheltuielile totale de aproape 22.000.000 lei, peste 50% au fost bani
publici asiguraţi de Primăria oraşului Piatra Neamţ. Au mai participat cu
fonduri Prefectura judeţului Neamţ, Camera Locală de Comerţ, Ministerul
Culturii Naţionale, partidele politice, Subsecretariatul de Stat al Românizării,
Colonizării şi Inventarului Public, Rezidentul Regal al Ţinutului Prut 27 , dar şi
este

terminată

Arhivele Naţionale Neamţ, fond Primăria oraşului Piatra Neamţ, d. 19/1939, f. 4.
Idem, d. 65/1939 (cazier imobil), f. 1.
26
Idem, d. 86/1943 , f. 2.
27
Gheorghe I. Bunghez, op. cit., p. 35.
24
25
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unităţi

economice: S.A. Buşteni Fabrica de Celuloză, Fabrica de Hârtie şi
Mucava, Societatea Foresta Italo-Română, Fabrica Bistriţa, Fabrica "Carol
Maghiretto", Laboratorul Vorel, Societatea Cooperativă "Albina" din Tarcău,
Moara Davidovici şi Berall, Fabrica "Textila" Buhuşi, Societatea Anonimă
Ripiceni, S.A.R. Domeniul Broşteni şi Rafinăria de Petrol din Roznov 28 ,
precum şi donaţii de la diverse societăţi şi persoane29 .

Clădirea

Teatruluil0

Deşi clădirea nu era terminată, necesitând chiar noi reparaţii, la data de
24 octombrie 1943, Teatrul Comunal se deschide în mod oficiae 1. La 15
noiembrie 1945, teatrul este închiriat Cooperativei Munca pentru o perioadă de
trei ani prin licitaţie publică Cooperativei "Munca" în următoarele condiţii:
cedarea primăriei a 30% din încasările brute şi 50% din încasările de la trupele
de teatru32 . Contractul durează până la 16 ianuarie 1947, când primăria o
reprimeşte prin proces-verbal. Noua licitaţie din 6 februarie 1947 închiriază
teatrul pe un an lui Moise Kanner.
Timp de zece ani teatrul a adăpostit diferite manifestări culturale, în
special spectacole de cinematograf. În anul 1958 se fac primele reparaţii mai
serioase, reparându-se interiorul pentru a deveni propriu scopului iniţiat3 3 , dar
adevărata înfăţişare a teatrului o dau abia investiţiile făcute în anul 1966 de
organele locale 34 .

Arhivele Naţionale Neamţ, fond Primăria oraşului Piatra Neamţ, d. 86/1943, f. 2.
Ibidem, f. 1.
30
https://www.google.ro/search?q=teatrul+tineretul+vechi
31
"Ceahlăul" nr. 1009 din 23 mai 1971.
32
Arhivele Naţionale Neamţ, fond Primăria oraşului Piatra Neamţ, d. 51/1945, f. 71
33
"Ceahlăul" nr. 1009 din 23 mai 1971 .
34
1bidem.

28

29
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Data la care ia naştere Teatrul din Piatra Neamţ, ca secţie a Teatrului de
Stat din Bacău, poate fi considerată ziua de 3 octombrie 1958, când are loc
premiera piesei lui Moliere "Vicleniile lui Scap in". Colectivul teatrului din
Piatra Neamţ era format în marea lui majoritate la acea dată din absolvenţi ai
Institutului de Teatru: Paul Varduca, Florin Gheuca, Silviu Stănculescu, C.
Constantinescu, Florin Piersic, Leopoldina Bălănuţă, Gheorghe PopoviciPoenaru, Mihai Dogaru35 • Activitatea teatrului în această perioadă era mai mult
sporadică. Sala teatrului aflându-se în reparaţie, nu exista o activitate continuă
la sediu, colectivul fiind plecat mai mult în tumee. Actriţa Leopoldina Bălănuţă
declara într-un interviu: "A fost o perioadă foarte grea, dar şi ... foarte
frumoasă. Fiindcă teatrul nu era încă amenajat, prima jumătate a stagiunii am
petrecut-o în turneu prin fosta regiune Bacău. Era şi foarte obositor; dar eram
tineri, eram la începutul activităţii noastre artistice şi aveam toate calităţile unui
colectiv omogen şi entuziast: gusturi şi afinităţi comune, stil de joc asemănător,
optimism şi încredere în talentul nostru" 36 • La doar un an de la înfiinţarea
secţiei de teatru, au fost repartizati alţi absolvenţi Ileana Stana Ionescu, Andrei
Ionescu, George Motoi, Constantin Constantin, Radu Voicescu, Alexandru
Lazăr, Traian Stănescu, mai apoi Virgil Ogăşanu, Eugenia Dragomirescu.
37
Repertoriul teatrului se alcătuia la Bacău şi se aproba la Bucureşti . Pe
lângă piesa lui Moliere, Vicleniile lui Scapin, s-au jucat Orologiul Kremlinului
de Pogodin, Pygmalion de G.B. Shaw, Mielul turbat de A. Baranga. Tot acum
vor fi montate Arborele genealogie de L. Demetrius, Oraşul visurilor noastre
de A. Arbuzov, Ediţie specială de Mariana Pîrvulescu38 .
Deşi era în primul an de activitate, trupa de la Piatra Neamţ participă la
Festivalul Teatrelor Dramatice. "Sunt prezente aici teatre din capitală şi din
regiuni, colective ale naţionalităţilor conlocuitoare, instituţii de veche tradiţie printre care cea mai veche din ţară, Teatrul Naţional <Vasile Alecsandri> din Iaşi
-alături de altele foarte tinere cum este secţia din Piatra Neamţ a Teatrului din
Bacău, născută anul acesta. ( ... ) În Orologiul Kremlinului ( ... ) cuceritoare e
îndrăzneala acestui mănunchi de absolvenţi ai şcolii noi de teatru, în atacarea
unor roluri de anvergură" 39 . Cu toate acestea, după doar câteva luni, la o
întâlnire cu tinerii actori, organizată de Revista "Contemporanul", pe
problematica acomodării lor în teatrele în care au fost repartizaţi, iată ce
Arhivele Naţionale Bacău, fond Sfatul Popular al Regiunii Bacău, Secţia Învăţământ şi
d. 46/1959, f. 68.
36
"Ceahlăul" nr. 118 din 7 iulie 1968.
37
Arhivele Naţionale Bacău, fond Sfatul Popular al Regiunii Bacău, Secţia Învăţământ şi
Cultură, d. 46/1959, f. 29,31-32,41,45.
38
Arhivele Naţionale Neamţ, fond Teatrul Tineretului Piatra Neamţ, d. 511967, f. 12.
39
Valentin Silvestru, Jurnal de drum al unui critic teatral, Editura Meridiane, 1992 apud
Gheorghe 1. Bunghez, op. cit., p. 42.
35
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declarau doi protagomştt ai spectacolului menţionat mai sus: Florin Piersic
(Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" Bucureşti): "După cum ştiţi, Teatrul din
Piatra Neamţ s-a deschis anul trecut cu tot ce trebuie, toată lumea era hotărâtă
să rămână acolo, numai conducătorul teatrului lipsea. A venit iarna, am făcut
două luni de schi, ne-am bronzat, totul a fost foarte frumos, am întreprins mici
tumee, public cald, autografe, aplauze, iarăşi schi, apoi, în unele seri, recital de
poezie. ( ... ) Întrebam mereu: când primim un regizor? Primiţi, fiţi liniştiţi. N -a
venit nimeni, ne-am împrăştiat, am venit la Bucureşti şi am dat concurs la
teatrele bucureştene". G. Motoi (Piatra Neamţ): "Problema centrală la Piatra
Neamţ este şi acum problema regizorului. La ora actuală nu avem un regizor" 40 •
În stagiunea 1959-1960, majoritatea actorilor primei serii părăsesc
oraşul migrând spre scenele din capitală.
Primul şef al Secţiei a fost actorul Paul Varduca, care s-a aflat la Piatra
Neamţ până în anul 1961, interpretând şase roluri. Despre acest om şi artist
deosebit se păstrează prea puţine date la Teatrul Tineretului. Alexandru Lazăr îl
descria cu afecţiune: "Avea plete albe şi întreaga făptură radia blândeţe şi
omenie. Îşi spunea TĂ TUCU şi tocmai atunci făcuse 40 de ani de teatru dintre
care, mai mult de jumătate, la Teatrul Naţional din Iaşi. El i-a primit pe tineri şi
i-a luat sub aripa lui ocrotitoare, dirijându-i şi având grijă de toate doleanţele
lor: roluri, case, cantină. El ne era tuturor un exemplu de disciplină şi
discemământ. Era un excelent actor de comedie clasică şi cine a conlucrat cu el
nu poate decât să-i poarte o plăcută amintire a omului modest şi ponderat, bun
sfătuitor şi îndrumător, mereu corect şi cinstit, iubit de colegi şi apreciat de
public'.4 1• Cel de-al doilea şef de secţie a fost Ion Coman. Deşi a fost cel care a
declanşat demersurile, la Bacău şi Bucureşti, pentru înfiinţarea Secţiei de la
Piatra Neamţ, unde intuise că putea avea succes o astfel de iniţiativă, ajuns aici
"şef', a constatat, din primele momente, că nu se poate acomoda uşor, cu o
dependenţă totală şi de multe ori neplăcută, faţă de teatrul din conducerea căruia
nu demult plecase. A început astfel truda teribilă pentru transformarea secţiei în
teatru de sine stătător.
Prin H.C.M. nr. 357/8 iunie 1961, s-a hotărât ca începând cu data de 1
iulie să se înfiinţeze instituţia artistică de spectacole cu denumirea Teatrul de
Stat din Piatra Neamt prin reorganizarea secţiei din Piatra Neamţ a Teatrului de
Stat din Bacău42 .
Criticul de teatru, Valentin Silvestru scria în articolul Moment inaugural
la Teatrul de Stat din Piatra Neamţ în ziarul "Contemporanul" nr. 42 (784) din
20 oct. 1961: "Teatrul de Stat din Piatra Neamţ, care a funcţionat doi ani ca
40
41
42

Gheorghe 1. Bunghez, op. cit., p. 42.
Alexandru Lazăr, 40 de ani de tinereţe, apud Gheorghe 1. Bunghez, op. cit., p. 40.
Gheorghe 1. Bunghez, op. cit., p. 44.
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a Teatrului din Bacău, şi-a inaugurat activitatea ca teatru independent la
14 octombrie, înscriind în cronica vieţii artistice contemporane cel de-al 39-lea
colectiv de artişti dramatici din ţara noastră. Prin spectacolele inaugurate
Secunda 58 şi premiera pe ţară a piesei pentru copii, Băiatul din banca a doua,
teatrul a semnalat şi preocupările sale programatice: un teatru al repertoriului
contemporan, adresându-se în special tineretului - pentru că activează într-o
regiune cu foarte interesanţi spectatori, tineri, muncitori şi inginerii
întreprinderilor de la Săvineşti, Roznov, Bicaz, Oneşti ... " 43 •
În noiembrie 1961, colectivul artistic se îmbunătăţeşte prin venirea altor
absolvenţi: Ioana Manolescu, Dumitru Stoica, Traian Stănescu, Al. Lazăr,
Cătălina Murgea. În anii următori, vor debuta pe scena Teatrului Tineretului
Piatra Neamţ: Mitică Popescu, Carmen Galin, Dionisie Vitcu, Valentin Uritescu
ş.a. De la începutul funcţionării ca instituţie de sine stătătoare, Teatrul din Piatra
Neamţ a încercat să-şi definească profilul, spectacolele adresându-se cu
precădere tineretului. În primul caiet-program al teatrului erau consemnate
"planurile" activităţii sale: "Tinereţea nu ne-o vom cântări cu măsura
înşelătoare a timpului ce se va scurge de la prima ridicare a cortinei teatrului
nostru. Eficienţa politică şi artistic-educativă a spectacolelor noastre, răspunsul
nostru la chemările actualităţii construcţiei socialiste, felul cum vom răspunde
minunatelor condiţii pe care partidul ni le-a creat, sunt principalele criterii ale
tinereţii colectivului nostru teatral" 44 •
Ideea de teatru al tineretului este întărită şi de directorul Teatrului de
atunci, Ion Coman, care declara într-un interviu acordat ziarului "România
liberă" (8 octombrie 1961) că "repertoriul noii instituţii statistice va fi orientat
către producţiile dramatice ce se adresează tineretului şi copiilor" 45 . Teatrul din
Piatra Neamţ dorea şi trebuia să devină o şcoală atât pentru public, cât şi pentru
actori. Ceea ce a caracterizat de la început activitatea teatrului a fost "ambiţia
ineditului" 46 . Un spectacol de teatru reuşit se datorează unei sume de
coincidenţe (piesa bună trebuie să coincidă cu interpreţii cei mai potriviţi,
dirijaţi de o regie artistică inteligentă). Pe parcursul activităţii, conducerea
teatrului s-a străduit să dirijeze aceste "coincidenţe" şi în condiţionarea decalată
a factorilor care determină calitatea spectacolului, căutând să dea fiecăruia
dintre aceşti factori atenţia cuvenită în ordinea cerută de necesităţi (colectivrepertoriu, regizori artistici-pictori scenografi) 47 .

Arhivele Naţionale Neamţ, fond Teatrul Tineretului Piatra Neamţ, d. 311961, f. 314.
"Ceahlăul" nr. 1027 din 13 iunie 1971.
45
Ibidem.
46
Arhivele Naţionale Neamţ, fond Teatrul Tineretului Piatra Neamţ, d. 511967, f. 17.
47
Idem, d. 811963, f. 19.
43

44
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Majoritatea pieselor montate au constituit experimente, dar nu dintr-o
tendinţă juvenilă, teribilistă, ci pentru a transforma spectacolul de teatru într-un
act viu, contemporan. Cele mai valoroase spectacole s-au datorat regizorilor
colaboratori, realizându-se o colaborare permanentă, creându-se posibilitatea ca
relaţia profesor - actor să fie continuată în afara Institutului. Dintre regizorii
care au semnat spectacole la Piatra Neamţ îi amintim pe Lucian Giurchescu48 ,
George Rafael 49 , Cornel Todea50 , Ion Cojar51 , Marcel Anghelescu 52 .
Elementul definitoriu în caracterizarea unui teatru este felul în care este
alcătuit colectivul de interpreti. Profilul unui teatru depinde de omogenitatea sa
ori lipsa acesteia, de gradul de cultură sau de pregătirea profesională, de
receptivitatea la schimbările imperceptibile ale vieţii.
Abordând o arie tematică largă, militând pentru marile valori etice ale
societăţii noastre, repertoriul teatrului a vizat următoarele obiective:
- Contemporaneitate. Majoritatea lucrărilor incluse în repertoriu au
dezbătut probleme ale omului contemporan, fie că militau pentru valorile
politice şi etice ale societăţii socialiste, fie că dezvăluiau critic umanitatea
frustrată din societatea capitalistă.
- Ineditul. Lucrări cum ar fi Băiatul din banca a doua (premiată cu
premiul Uniunii Scriitorilor), Dragă mi-e viaţa, Generalul şi nebunul,
Dumbrava minunată, Dracul uitat, Noaptea e un sfetnic bun, Nu sunt Turnul
Eiffel, Căsnicie italiană, Arden din Kent, Afară-i vopsit gardul, înăuntru-i
leopardul au văzut lumina rampei pentru prima oară la Piatra Neamţ (piese
jucate apoi şi de alte teatre), contribuind astfel la îmbogăţirea repertoriului
nostru naţional.
- Spectacole pregătite special pentru deplasări în mediul rural.
Spectacole cum ar fi Dragă mi-e viaţa, Nuntă la castel, Academicianul,
Deşteapta pământului, Căsătorie silită, Piatra din casă, Arvinte şi Pepelea prin caracterul lor popular au contribuit la educarea estetică a ţăranilor.
- Experimentul. Pornind de la principiul că arta, ca orice manifestare a
conştiinţei şi gândirii, este incompatibilă cu ideea de stagnare, teatrul s-a
străduit să găsească modalităţi de expresie înnoitoare ( Orfeu în infern, Steaua
fără nume, Chemarea viitorului etc.).
- Pregătirea spectacolului de mâine. Aproape în fiecare stagiune teatrul
a inclus în repertoriu o lucrare adresată copiilor (Băiatul din banca a doua,
Dumbrava minunată, Afară-i vopsit gardul, înăuntru-i leopardul).

48

ldem, d. 5/1967, f. 13.
Ibidem.
50
lbidem,f. 15.
51
Ibidem, f. 16.
52
Ibidem, f. 25.

49
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- Spectacolul cerut de necesitatea momentului. Ca principală instituţie
de cultură din oraş, teatrul avea obligaţia de a fi în centrul actualităţii politice şi
culturale. La comemorarea lui Creangă s-a pregătit spectacolul Poveşti şi
amintiri, pentru comemorarea lui Alecsandri - Arvinte şi Pepelea şi Piatra din
casa~53 .
Câteva titluri şi autori au fost elocvente pentru alcătuirea repertoriului,
invitând publicul la reflecţie şi dezbateri asupra problemelor
contemporaneităţii: Băiatul din banca a doua de Al. Popovici, Secunda 58 de
Dorel Dorian, Nota zero la purtare de V. Stoienescu şi O. Sava, Domnişoara
Nastasia de G.M. Zamfirescu, Omul cu mârţoaga de Gh. Ciprian, Trei generaţii
de L. Demetrius, Steaua fără nume de M. Sebastian - din dramaturgia
românească, Jocul dragostei şi al întâmplării de Marivaux, Femeia mării de H.
Ibsen, Arden din Feversham al unui anonim englez din sec. al XVI-lea- din
dramaturgi clasică, Menajera de sticlă, Orfeu din infern de Tennessee
Williams, Tristan şi /solda de Jean de Beer, Staţia de autobuz de William Inge
-din dramaturgia străină contemporană 54 • În acelaşi timp, prin piesele puse în
scenă, s-a urmărit încurajarea unor autori dramatici precum Alecu Popovici şi
Ecaterina Oproiu, care au debutat pe scena nemţeană.
În afara regizorului teatrului Gabriel Negri, s-a căutat formarea unui
nucleu de colaboratori care să dea un sprijin eficient activităţii colectivului.
Alături de regizorii amintiţi mai sus, au colaborat cu teatrul din Piatra Neamţ
scenografii: Sanda Muşatescu, Ion Popescu Udrişte, Dan Nemţeanu, Ovidiu
Bubulac, Mihai Mădescu, Ştefan Hablinschi ş.a.
La data de 21 ianuarie 1967, directorul Teatrului de Stat Piatra Neamţ,
Ion Coman, trimite un memoriu Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă şi
Comitetului Executiv al Sfatului Popular Regional Bacău, prin care se solicita
ca instituţia pe care o conducea să poarte denumirea Teatrul Tineretului din
Piatra Neamţ. În sprijinul propunerii subliniază faptul că încă "de la înfiinţarea
sa Teatrul de Stat din Piatra Neamţ s-a constituit un teatru al tineretului atât prin
componenţa colectivului său (marea majoritate a acestui colectiv fiind formată
din absolvenţi ai Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. Caragiale
din Bucureşti), cât şi prin sarcinile pe care şi le-a asumat, prin tendinţa
deliberată de a-şi forma un profil de tineret. Ca a doua instituţie de acest gen din
regiunea Bacău, teatrul din Piatra Neamţ a căutat să se diferenţieze de teatrul
din Bacău, repertoriul fiind orientat cu precădere către o tematică care să
intereseze tineretul din oraşul Piatra Neamţ ( ... )" 55 • Deoarece formalităţile
pentru schimbarea denumirii unei instituţii trebuiau făcute în concordanţă cu
53

54
55

Idem, d. 8/1963, f. 21-23.
Idem, d. 5/1961, f. 1-2.
Idem, 6/1963, f. 128-129
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prevederile Decretului Consiliului de Stat al R.S. România nr. 859/1966 56 , iar
avizele şi documentaţia durau, directorul Ion Coman a solicitat acordul
Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă Bacău ca toate tipăriturile pentru
deplasarea în Republica Federală Germania, cu care se stabiliseră relaţii
diplomatice la nivel de ambasadă, să se facă cu viitoarea titulatură a teatrului 57 .
În martie 1967, Teatrul Tineretului Piatra Neamţ a participat la cel de-al
IV-lea Festival Internaţional al Teatrului de Copii şi Tineret de la Niirnberg din
Republica Federală Germania. Reprezentaţia piesei Cel mai mare şi mai tare
(Der Allergrosste und Allerstărkste)- varianta în limba germană a piesei lui AL
Popovici Afară-i vopsit gardul, înăuntru-i leopardul - s-a bucurat de aprecieri
atât din partea publicului, presei, cât şi a oamenilor de teatru. Tinerii actori
români au câştigat premiul festivalului, dovedindu-se, aşa cum menţiona presa
vest-germană, "actori totali", fiind concomitent "dansatori, cântăreţi, mimi şi
muzicieni" 58 . Spectacolul "oaspeţilor români" a fost sărbătorit cu entuziasm şi
în presă "0 fremătoare sărbătoare, un triumf al teatrului de comedie, acest
spectacol al oaspeţilor români la Niirnberg. ( ... ) Faptul că frazele mai
importante au fost rostite în limba germană, a facilitatt copiilor urmărirea fără
eforturi a impetuoasei acţiuni" 59 . Au fost remarcate reuşitele actoriceşti ale
jocului lui Boris Petroff, Ion Fiscuteanu, Cornel Nicoară, Traian Pârlog, Olga
Bucătaru, ca şi mişcarea scenică datorată Suzanei Badian, de o "plastică şi
eleganţă desăvârşită" muzica lui Vasile Veselovschi, regia artistică a lui Ion
Cojar şi scenografia lui Ştefan Hablinschi şi a Mioarei Buescu 60 .
După revenirea în ţară şi răsunătorul succes din Germania, formalităţile
de schimbare a titulaturii încă nu se încheiaseră 61 . La 27 mai 1967, prin Decizia
nr. 570, Comitetul Executiv al Sfatului Popular al Regiunii Bacău i se atribuie
denumirea Teatrul Tineretului Piatra Neamţ62 .

56

Ibidem, f. 127.
Gheorghe 1. Bunghez, op. cit., p. 45.
58
Arhivele Naţionale Neamţ, fond Teatrul Tineretului Piatra Neamţ Piatra Neamţ, d. 7/1967, f.
176-177.
59
Ibidem, f. 176.
60
Ibidem, f. 205.
61
Gheorghe 1. Bunghez, op. cit., p. 46.
62
Arhivele Naţionale Bacău, fond Sfatul Popular al Regiunii Bacău - Secţia Secretariat, d.
15/1967, f. 320.
57
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Renumele câştigat în plan internaţional era dublat şi de cel impus pe
plan naţional. În anul 1967, la Festivalul Naţional al Teatrului, Teatrul
Tineretului Piatra Neamţ au obţinut marele premiu pentru regie, marele premiu
pentru scenografie şi o menţiune de interpretare pentru spectacolul · cu piesa
menţionată mai sus a lui AL Popovici. Anul următor, premiul pentru cel mai
bun spectacol din dramaturgia română a revenit Teatrului din Piatra Neamţ cu
reprezentaţia piesei Nu sunt Turnul Eiffel de Ecaterina Oproiu, în regia lui Ion
Cojar şi scenografia Adrianei Leonescu 63 .
În octombrie 1968, Teatrul Tineretului va fi invitat la Bienala de la
Veneţia, unde s-a desfăşurat cel de-al XXVII-lea Festival al Teatrelor de Proză
- Secţia Tineret, prezentând două spectacole. Pe lângă piesa lui AL Popovici

63

Arhivele Naţionale Neamţ, fond Teatrul Tineretului Piatra Neamţ, d. 13/ 1965, f. 4.
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vopsit gardul, înăuntru-i leopardul, a fost prezentată şi adaptarea făcută
de Eduard Covali şi Paul Findhrian a basmului Vrăjitorul din Oz de Frank
Baum, ambele în regia lui Ion Cojar64 .
Aprecierile elogioase la adresa acestei "rampe de lansare" cum era
denumit în critica de specialitate Teatrul Tineretului, vor juca un rol însemnat în
desemnarea teatrului drept gazdă al primului Festival al spectacolelor de teatru
pentru tineret şi copii. Prin dispoziţia 465/17 aprilie 1969 a Comitetului de Stat
pentru Cultură şi Artă - Biroul Executiv se aprobă organizarea în luna iunie
1969 a "Festivalului Spectacolelor pentru copii şi tineret Piatra Neamţ" 65 .
Referitor la organizarea primului festival al spectacolelor de teatru
pentru tineret şi copii - Piatra Neamţ, 1969 - Gh. Bunghez declara în ziarul
"Ceahlăul" nr. 417/24 iunie 1969: "Acţiunea de la Piatra Neamţ nu trebuie
socotită ca o competiţie, deşi ea nu exclude o anumită ardoare în confruntarea
ce va avea loc în faţa publicului. ( ... ) Conform regulamentului, la prima ediţie a
Festivalului participă numai teatrele care au avut în repertoriul lor, în ultimele
stagiuni, spectacole dedicate tineretului şi copiilor. ( ... ) S-a alcătuit cu foarte
multă judiciozitate programul Festivalului, s-a făcut o largă publicitate tuturor
manifestărilor ştiinţifice, a fost editat un caiet al Festivalului, s-au asigurat
condiţii dintre cele mai bune condiţii sălii în care vor fi prezentate spectacolele,
cât şi locurile unde vor fi găzduiţi participanţii, despre care vă putem spune că
sunt foarte numeroşi" 66 .
În cadrul Festivalului a fost organizat şi Simpozionul "Teatrul şi
tineretul" la care au participat numeroşi oameni de teatru şi specialişti din ţară şi
personalităţi din străinătate, ca Paul Louis Mignon, secretar al Comitetului
Naţional Francez al Institutului Internaţional de Teatru, care spunea cu această
ocazie: "( ... ) salut călduros Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ şi îmi exprim
dorinţa ca această manifestare să devină cu adevărat internaţională pentru a ne
asigura că "teatrul pentru tineret" devine o preocupare pentru oamenii din
întreaga lume"67 •
În cele trei zile cât a durat simpozionul s-au dezbătut probleme ale
dramaturgiei pentru tineret, atât din punctul de vedere al funcţiei sale educative,
cât şi referitor la arta spectacolului 68 .
Personalităţi teatrale din Franţa, Chile, R.D. Germană, Italia au
participant la spectacolele Festivalului şi la reuniunile simpozionu1ui au

64

Idem, d. 7/1967, f. 124.
Idem, d. 5/1966, f. 26.
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Idem, d. 6/1966.
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Gheorghe 1. Bunghez, op. cit., p. 109.
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65
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apreciat, au reliefat semnificaţia acestui eveniment pentru viaţa teatrală,
necesitatea abordării problemelor izvorâte din viaţa contemporană 69 .
În primii zece ani de activitate ca teatru de sine stătător, la Piatra Neamţ
au avut loc următoarele premiere pe ţară: Băiatul din banca a doua de Alecu
Popovici ( 1961 ); Dumbrava minunată de Alecu Popovici, Generalul şi nebunul
de Anghel Vagenstein (1962); Noaptea e un sfetnic bun de AL Mirodan,
Mizerie şi nobleţe de Eduardo Scarpetta (1964); Staţia de autobuz de William
lnge, Nu sunt Turnul Eiffel de Ecaterina Oproiu (1965); Căsnicie italiană de
Aldo Nicolay, Arden din Kent, Afară-i vopsit gardul, înăuntru-i leopardul de
Alecu Popovici (1966); Tristan şi !solda de Jean de Beer, Melodia întâlnirilor
de Leonid Zorin, 33 de scrisori anonime de Gyorgy Mehes (1967), Dacă
războiul ar izbucni de Şteffan Ross, Vrăjitorul din Oz după Frank Baum,
Inamicii de D. Solomon, Duelul de Dario Niccodemi, Noaptea încurcăturilor
de Oliver Goldsmith (1968), Cronica personală a lui Laonoc deP. C. Chitic
(1969), Arca bunei speranţe de 1. D. Sîrbu, Balul hoţilor de Jean Annouilh
(1970), Mere pentru Eva de Gabriel Arnout, după Cehov70 •
Teatrul Tineretului Piatra Neamţ s-a impus şi ca o vatră a artei pentru şi
despre tineret, şi ca un simbol al tinereţii teatrului. La Piatra Neamţ s-au pus în
circulaţie titluri importante ale autorilor români şi străini. Tot aici, s-au afirmat
şi format la şcoala muncii de echipă, a efortului creator deosebit zeci de
interpreti, directori de scenă, scenografi - care au devenit ulterior capete de afiş.

69
70

"Ceahlăul" nr. 426 din 4 iulie 1969.
"Ceahlăul" nr. 1027 din 13 iunie 1971.
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Un izvor istoric uitat
cu privire la catolicii din judeţul Bacău
Anton
Une Source Historique Oubliee
sur les Catholiques du Departement de
Resume

COŞA

Bacău

L'auteur presente dans cet article une source historique oubliee sur les
catholiques du departement de Bacău. Le document est en fait une statistique de 1885
sur les catholiques du departement de Bacău. L'auteur du document est eveque
orthodoxe Melchisedec.
Mots ele: departement de Bacău, eveque orthodoxe Melchisedec, document,
Moldavie, catholiques.

Prin intermediul acestui articol, supunem atenţ1e1 un izvor istoric
important pentru studiul comunităţilor catolice din judeţul Bacău. Este vorba de
o "dare de seamă" cu privire la catolicii din judeţul Bacău, pe care episcopul
ortodox de Roman (Melchisedec) o trimitea, în primăvara anului 1885, Bisericii
Ortodoxe Române spre publicare.
În cele din urmă, manuscrisul episcopului Melchisedec este făcut public
în paginile ziarului "România liberă" 1 • Deşi informaţiile inserate (cu unele
2
scăpări şi exagerări, în ton cu "viziunea" episcopului privindu-i pe catolicii din
Moldova) reprezintă o sursă importantă privitoare la comunităţile catolice din
judeţul Bacău, totuşi, acest izvor istoric a fost (probabil din diverse motive) se
pare "uitat" în demersurile de cercetare aferente.

**
*
PAPIŞTII DIN JUD. BACĂU

P.S. Episcop de Roman, Melchisedec, trimite "Bisericii Ortodoxe
Române" spre publicare tabloul ce urmează, care represintă o dare de seamă
Cf. ,,România Liberă", anul IX, nr. 2309, Bucureşti, 29 martie 1885, p. 4, respectiv anul IX,
nr. 2310, Bucureşti, 31 martie 1885, p. 3.
2
Episcop Me1chisedec, Papismul şi starea actuală a Bisericei Ortodoxe în Regatul României,
Bucureşti, Tipografia Cărti1or Bisericeşti, 1883, pp. 3-109.
1
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amănunţită

despre starea creştinilor papistaşi din judeţul Bacău. Asemenea
descrieri parochiale sunt de interesul cel mai mare, când în biserica noastră nu
avem o statistică eclesiastică sau un schematism, care să represinte viaţa
religioasă a regatului României.
Plasa Trotuşului3

Comuna Hăija4 , limitrofă cu vama Oituzului, are numai 4 familii
papiste, fără biserică, şi sub căutarea parohului de Grozeşti 5 •
Comuna Grozeşti 6 , la distanţă de 15 kilometri de Hăija, are un număr de
1.339 suflete, însă: 1.121 [în n.n.] cotuna Grozeşti şi 218 [în n.n.] cotuna
Ferăstrău; au o biserică 7 în centrul comunei Grozeşti cu patronul Sf. Treime.
Parochul lor este preotul Ianus Ferentz Lygherhofer8 . În această comună
9
numărul papistaşilor este egal cu numărul ortodoxilor .
10
Comuna Bogdăneşti , departe de Grozeşti ca la 4 kilometri, are 1192
suflete papiste, împărţită în 4 cotune şi anume: Satul-Nou 11 , Pargarescii 12 şi
Tuta 13 ; fiecare cu biserică, iar Nicoreştii 14 fără biserică.
Satul-Nou şi Nicoreştii se caută de parochul de Grozeşti, eară Tuta şi
15
Pargărescii de Preotul Domenicus Poşta , din Tărg. Trotoşului.
16
Comuna Oneştii , 5 kilometri de la Bogdăneşti, are 571 suflete, din cari
556 în Oneşti 17 , unde au şi biserică, iar restul de 15 prin satele Filipeştii 18 ,
Buciumii 19 şi Răcăuzie 0 . Parochullor este preotul din Tărg. Trotoşului.
Tezaurul Toponimie al României. Moldova (în continuare Tezaurul... , n.n.), coord. Dragoş
Moldovanu, voi. I, partea a 11-a, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1992, pp. 1642-1643.
4
Ibidem, p. 1486.
5
Anton Coşa, Monografia comunei Oituz, Oneşti, Editura Magic Print, 2010, pp. 113-132.
6
Tezaurul..., voi. I, partea a 11-a, 1992, pp. 1544-1545.
7
Anton Coşa, op. cit., p. 113-121.
8
Este vorba de preotul franciscan Joannis Nepomuceno Liegerhoffer, originar din Provincia
Ungară. Între anii 1884-1887 a fost paroh la Grozeşti. A se vedea şi Pr. Iosif Gabor, Pr. Iosif
Simon, Necrolog (1 600-2000), Iaşi, Editura Presa Bună, 2001, pp. 184-185.
9
Anton Coşa, op. cit., pp. 47-65.
10
Tezaurul..., voi. I, partea a 11-a, 1992, p. 1385.
11
Anton Coşa, ComunităJi/e catolice dinjudefUI Bacău, Oneşti, Editura Magic Print, 2007, pp.
176-177.
12
Idem, Cercetări privind istoria catolicilor din Pârgăreşti Oudeful. Bacău), în ,,Zargidava".
Revistă de istorie, VII, Bacău, 2008, pp. 167-177.
13
Idem, op. cit., 2007, pp. 213-214; idem, Tuta. Coordonate etnografice, în ,,Buletin Istoric",
nr. 12 (revista Departamentului de cercetare istorică al Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi),
Iaşi, Editura ,,Presa Bună", 2011, pp. 103-128.
14
Idem, op. cit., 2007, pp. 139-142.
15
Pr. Dominic dela Posta a fost paroh de Târgu Trotuş aproape 30 de ani. Vezi şi Pr. Iosif
Gabor, Pr. Iosif Simon, op. cit., p. 83.
3
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Comuna Tărg. Trotoşului 21 , 4 kilometri de la Tărg. Ocna spre răsărit, are
un nr. de 270 contribuabili cu 783 suflete, însă:
80 contrib. în Tărg. Trotuş 22 ;
15
în cotuna Viişoara23 şi
175
în Slănic 24 .
Biserici au una în Târgui Trotuşului 25 şi alta în cotuna Slănic 26 departe
de băile Slănicului ca la 1O kilometri. Parochul acestor Unguri este preotul
Domenicus Poşta 27 , cu reşedinţa în Târg. Trotuşului.
Comuna Urba Ocna28 are o populaţie catolică de 230 suflete, însă:
120 în Târgui Ocna29 ;
50 în secţia Gura Slănicutue 0 şi
60 în Păcurari 31 , cu o biserică.
Parochullor este acel din Târgui Trotuşului.
Comuna Rîpile 32 , cu apropiere de Oneşti, are o poEulaţie de 108 suflete
papiste, asezaţi în satele Borzeşti 33 şi Slobozia Melului 4 , fără biserică şi se
caută de preotul din Tăr~l Trotuşului.
Comuna Gropile 5, vecină cu corn. Rîpile, are 60 suflete, Unguri, cu o
biserică în satul Capota 36 . Preotul lor e acel din Cleja.
Comuna Bogdana37 are o populaţie papistă de 201 suflete aşezaţi în satul
Valea Sacă38 , cu o bisericuţă. Eu sunt îngrijiţi de către preotul parochiei
Grozeşti.
16

Tezaurul ... , voi. 1, partea a II-a, 1992, p. 1471.
Anton Coşa, op. cit., 2007, pp. 147-150.
18
Corneliu Stoica, Valea Trotuşului: encic/opedie, Oneşti, Editura Magic Print, 2006, p. 197.
19
Ibidem, p. 154.
20
Este vorba de satul Răcăuţii (Corneliu Stoica, op. cit., p. 277).
21
Tezaurul..., voi. 1, partea a II-a, 1992, pp. 1639-1640.
22
Pr. Iosif Gabor, Dicţionarul comunităţilor catolice din Moldova, Bacău, Editura "Conexiuni",
1996, pp. 273-275.
23
Ibidem, p. 291.
24
Anton Coşa, op. cit., 2007, pp. 45-46.
25
Ibidem, pp. 206-208.
26
Este vorba de actuala localitate Cireşoaia (Anton Coşa, op. cit., 2007, pp. 45-46).
27
Pr. losifGabor, Pr. Iosif Simon, op. cit., p. 83.
28
Tezaurul..., voi. 1, partea a II-a, 1992, p. 1639.
29
Anton Coşa, op. cit., 2007, pp. 204-205.
30
Ibidem.
31
Pr. IosifGabor, op. cit., p. 196.
32
Tezaurul..., voi. 1, partea a II-a, 1992, pp. 1480-1481.
33
Anton Coşa, op. cit., 2007, pp. 147-150.
34
Pr. IosifGabor, op. cit., p. 249-250.
35
Tezaurul..., voi. 1, partea a II-a, 1992, p. 1453.
36
Pr. losifGabor, op. cit., p. 65.
37
Tezaurul..., voi. 1, partea a II-a, 1992, p. 1385.
17
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Comuna Căiuţ39 , spre mează-zi de Bogdana, deJ'ăstare de 1O kilometri,
cuprinde un nr. de 194 catholici, aşezaţi în satul Pralea4 între munţii Carpaţi. Ei
au acolo o bisericuţă de lemn şi sunt sub păstorirea parochului din Grozeşti.
Plasa Tazlău-de-jos 41

Comuna Scorţenii 42 , spre Nord-Vest de Bacău, cu depărtare de 25
kilometri, are 652 suflete de Unguri, stabiliţi în satul Pustiana43 , unde au o
biserică şi reşedinţa parochului de Pustiana Serafim Feresceoli 44 .
Comuna Teţicani 45 , megieşă cu Scorţenii spre Apus, are 203 suflete de
Unguri în satul [... 46 ] cu o biserică, iară preot pe acel din Pustiana.
Comuna Nadişa47 , sfre miază-zi de Teţicani, are 66 suflete de papişti,
4
49
împărţiţi în satele Năsoeşti şi Răchiţi , unde au o biserică 50 . Preotul lor e tot
acel din Pustiana.
Comuna Boşoteni 51 , spre miază-zi de Nadişa, pe apa Tazlăului, are 93
suflete de Unguri în satul Enăcheşti 52 , cu o bisericuţă 5 , iară preot căutător acel
din Pustiana.
Comuna Valea-Rea54 are 175 suflete Unguri, însă 99 în satul
55
57
Bălăneasa , unde au şi biserică 56 , şi 76 în Oraşa . Preotul de parochie e tot acel
din Pustiana.
Este vorba de actuala localitate Ştefan cel Mare (Pr. IosifGabor, op. cit., p. 262; Anton Coşa,
cit., 2007, pp. 199-201).
Tezaurul... , vol. 1, partea a 11-a, 1992, pp. 1406-1407.
40
Anton Coşa, op. cit., 2007, pp. 163-165.
41
Tezaurul... , vol. 1, partea a 11-a, 1992, p. 1630-1631.
42
Ibidem, p. 1598.
43
Anton Coşa, op. cit., 2007, pp. 169-171.
44
Este vorba de preotul franciscan Serafim Ferraccio1i. A se vedea şi Pr. Iosif Gabor, Pr. Iosif
Simon, op. cit., p. 155.
45
Tezaurul ... , vol. 1, partea a 11-a, 1992, p. 1636.
46
În darea de seamă lipseşte denumirea satului. Este vorba de vechiul sat ,,Sârbii", actuala
localitate Floreşti (Pr. IosifGabor, op. cit., pp. 101-102; Corneliu Stoica, op. cit., p. 286).
47
Tezaurul... , vol. 1, partea a 11-a, 1992, p. 1536.
48
Pr. IosifGabor, op. cit., pp. 253-254.
49
Este vorba de satul Răchitiş (Pr. IosifGabor, op. cit., p. 219; Corneliu Stoica, op. cit., p. 278).
50
De fapt, în ambele sate (Năsoeşti şi Răchitiş) exista la data întocmirii dării de seamă câte o
biserică catolică (Pr. Iosif Gabor, op. cit., p. 219 respectiv pp. 253-254. ).
51
Tezaurul ... , vol. 1, partea a 11-a, 1992, p. 1389.
52
Pr. IosifGabor, op. cit., p. 94.
53
Ibidem.
54
Tezaurul..., vol. 1, partea a 11-a, 1992, p. 1508.
55
Pr. Iosif Gabor, op. cit., pp. 30-31.
56
Ibidem.
57
Corneliu Stoica, op. cit., pp. 257-258.
38
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Comuna Berzunţ 58 , spre Apus de Oraşa, are o populaţie catholică de 231
suflete, cu o biserică în Berzunţ 59 , iară preotul îngrijitor e din Dărmăneşti.
Comuna Bersăneşti 60 , are 113 papişti, aşezaţi în satele Bersăneşti 61 şt
Caraclău 62 , fără biserică şi sub căutarea preot. din Tărg. Trotuş.
Plasa Bistriţa-de-sus 63

Comuna Mărginenii-Munteni 64 , în partea despre Apus de oraşul Bacău,
departe ca la 3 kilometri, are un nr. de 753 suflete, cu o biserică 65 în centrul
comunei şi sunt căutaţi de preotul din Bacău.
Comuna Făntănele 66 , în apropiere de Bacău ca la 4 kilometri, partea
despre Nord; aice sunt 255 suflete de Unguri, au o biserică în satul Secătura 67 ,
iară preot pe acel din comuna Luzii Călugăra.
Comuna Gărleni 68 , tot în partea nordică de Bacău, în depărtare ca la 8
kilometri; în această comună sunt 719 suflete papiste, aşezaţi mai cu seamă în
satul Lespezi 69 , unde acum chiar îşi clădesc o bisericuţă de zid, în locul alteia de
lemn stricată; parochullor este preotul din Bacău.
Comuna Osebiţii Mărgineni 70 , aproape de Bacău ca la 4 kilometri,
partea despre Apus, are 352 suflete de Unguri, cu o biserică de lemn în satul
Baraţi 71 , proprietatea Episc~iei din laşi, iară preot au pe acel din Bacău.
Comuna Dealu-Nou , în partea despre Sud-Vest de Bacău, depărtare de
6 kilometri, are 509 suflete de papişti, aşezaţi prin satele Dealu Nou 73 ,

58

Tezaurul... , voi. 1, partea a 11-a, 1992, p. 1374.
Anton Coşa, op. cit., 2007, pp. 28-30.
60
Tezaurul... , voi. 1, partea a 11-a, 1992, p. 1383.
61
Pr. IosifGabor, op. cit., pp. 65-66.
62
Ibidem.
63
Tezaurul... , voi. 1, partea a 11-a, 1992, pp. 1379-1380.
64
Tezaurul... , voi. 1, partea a 11-a, 1992, p. 1517.
65
Dănuţ Doboş, Petronel Zahariuc, Daniela Butnaru, Anton Coşa, Mărgineni - un sat la porţile
Bacăului, Iaşi, Editura Sapienţia, 2009, p. 148.
66
Tezaurul..., voi. 1, partea a 11-a, 1992, pp. 1459-1460.
67
Pr. IosifGabor, op. cit., pp. 196-197.
68
Tezaurul. .. , voi. 1, partea a 11-a, 1992, pp. 1475-1476.
69
Anton Coşa, op. cit., 2007, pp. 119-122.
70
Tezaurul..., voi. 1, partea a 11-a, 1992, p. 1547.
71
Anton Coşa, op. cit., 2007, pp. 25-27.
72
Tezaurul ... , voi. 1, partea a 11-a, 1992, p. 1442.
73
Pr. IosifGabor, op. cit., pp. 87-88. Biserica la care face referire darea de seamă ca existând în
anul 1885 şi în satul Dealu Nou este probabil cea din satul vecin Sărata (Anton Coşa, op. cit.,
2007, pp. 178-181)
59
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Petricica74 şi Gaidar75 , având 3 biserici prin aceste sate, iară preotul lor este acel
din corn. Luzii Călugăra.
Comuna Luzii Călugăra 76 , spre Apus de Bacău, depărtare de 6 kilometri,
are o populaţie catolică de 1685 suflete, cu două biserici 77 . Această comună este
compusă numai din Unguri. Preotul lor este Rafail Migliorini 78 •
Comuna Schinenii 79 , în partea despre Nord-Est de oraşul Bacău, departe
ca la 1O kilometri, are 220 suflete de Unguri, cu o biserică de lemn în satul
Schinenii80 , unde sunt ei aşezaţi, iară paroch au pe preotul din Bacău.
Comuna Prăjeşti 81 , spre Nord-Est de Bacău, depărtare ca la 11 kilometri
peste apa Siretului, are 1193 suflete de Unguri, cu o biserică de zid măreaţă 82 ,
iară preot au pe Anton Maria Canevi 83 . Această comună este populată mai mult
de Unguri, căci Românii abea sunt în nr. de vr'o 30 contribuabili.
Comuna Buhociu 84 , spre Răsărit de Bacău, pe malul stând al Siretului,
cuprinde 678 suflete de papişti; au 2 biserici, una în satul Buchociu 85 şi una în
Satul-Nou86 , iară preot pe acel din Prăjeşti.
Comuna Bogdăneştii 87 , partea despre Nord-Est de Bacău, departe ca la
14 kilometri, are o populaţiune de 199 suflete Unguri, aşezaţi în satul
Bogdăneşti-de-sus 88 , unde au şi o biserică; fac parte din parochia Prăjeştilor,
fiind căutaţi de preotul respectiv Anton Maria Canevi 89 .

74

Pr. IosifGabor, op. cit., p. 200.
Ibidem, p. 75.
76
Tezaurul..., voi. I, partea a 11-a, 1992, p. 1508.
77
Anton Coşa, op. cit., 2007, p. 125-128.
78
Este vorba de preotul Raffaele Luigi Migliorini OFMConv., ongmar din Castilioni
Fiorentino, Provincia Tuscia din Italia (Pr. Iosif Gabor, Pr. Iosif Simon, op. cit., p. 144;
Antonel-Aurel Ilieş, Daniela Butnaru, Anton Coşa etc., Monografia comunei Luizi-Călugăra,
Roman, Editura Serafica, 2009, p. 132).
79
Tezaurul... , voi. I, partea a 11-a, 1992, p. 1612.
80
Anton Coşa, op. cit., 2007, pp. 182-185.
81
Tezaurul ... , voi. 1, partea a 11-a, 1992, p. 1569.
82
Anton Coşa, op. cit., 2007, pp. 166-168.
83
Este vorba de preotul franciscan Antonio Marco Caneve, originar din localitatea Vittorio
Veneto din Italia (Pr. IosifGabor, Pr. Iosif Simon, op. cit., p. 120).
84
Tezaurul... , voi. 1, partea a 11-a, 1992, pp. 1401-1402.
85
Pr. Iosif Gabor, op. cit., p. 51.
86
Ibidem, p. 4041.
87
Tezaurul ... , voi. 1, partea a 11-a, 1992, p. 1386.
88
Anton Coşa, op. cit., 2007, pp. 166-168.
89
Este vorba de preotul franciscan Antonio Marco Caneve, originar din localitatea Vittorio
Veneto din Italia (Pr. IosifGabor, Pr. Iosif Simon, op. cit., p. 120).
75
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Plasa Bistriţa-de-jos 90

Comuna Valea Sacă91 , la miază-zi de Bacău, în depărtare ca la 16
kilometri, are 2261 suflete de Unguri, aşezaţi în Floreşti 92 , Buchila93 şi
Galbenii 94 , cu 3 biserici 95 , dintre cari acea din Floreşti este cea de reşedinţă.
Această biserică de zid se lucrează de câţiva ani şi nu este încă terminată din
cauză că planul ei este prea impovărat în raport cu mijloacele poporului. Preotul
acestei parochii este Petrea Naiman 96 . Predecesorele lui 97 a fost asasinat mai
anii trecuţi de Ungurii revoltaţi asupră-i (sic!) 98 , carii nu mai puteau suferi
împilările şi imoralităţile acelui preot 99 . Aceasta a fost o bună lecţiune, căci a
pus în poziţie pe acei preoţi venetici de a-şi modera purtările, şi în special
actualul preot se poartă cu multă blândeţă cu poporanii lui.
Comuna Faraoani 100 , în apropiere de Valea Sacă, compusă numai din
Unguri, are o populaţie de 1321 suflete având o biserică de zid 101 frumoasă şi ca
paroch pe preotul Domenicus Megleorat 102 •
90

Tezaurul... , vol. 1, partea a 11-a, 1992, pp. 1378-1379.
Ibidem, pp. 1658-1659.
92
Anton Coşa, Monografia comunei Nicolae Bălcescu, Bacău, Editura Babel, 2010, pp. 237238.
93
Ibidem, p. 237.
94
Ibidem, p. 238.
95
Ibidem, pp. 135-154.
96
Este vorba de preotul Petru Neumann, originar din Siret (Bucovina). A fost paroh la Valea
Seacă timp de peste 30 de ani (Pr. Iosif Gabor, Pr. Iosif Simon, op. cit., p. 229; Anton Coşa, op.
cit., 2010, p. 144).
97
Este vorba de preotul rnisionar franciscan Petru Barbera (Pr. Iosif Gabor, Pr. Iosif Simon, op.
cit., p. 110).
98
Aici informaţia este una vădit greşită, fiind preluată probabil dintr-o sursă neverificată. În
realitate, se cunoaşte faptul că în noaptea de 9 mai 1877, în casa parohială de la Valea Seacă au
pătruns câţiva hoţi care I-au legat pe preotul catolic şi I-au târât prin toată casa ca să le arate
unde are ascunşi banii. Cum preotul Barbera nu avea niciun ban şi, prin urmare, nu avea ce să le
arate hoţilor, aceştia din urmă crezând că parohul nu vrea să le destăinuie locul, I-au ucis (Pr.
IosifGabor, Pr. Iosif Simon, op. cit., p. 110)
99
În fapt, în epocă au mai fost consemnate atacuri ale hoţilor asupra caselor parohiale catolice
din judeţul Bacău, cazul părintelui Barbera nefiind unul singular. Astfel, amintim aici de cazul
părintelui Remigius Silvestri, bătut cu bestialitate de hoţii care pătrunseseră în casa parohială
din Valea Seacă în noaptea de 8 aprilie 1813, preotul murind o zi după aceea în Joia Mare (Pr.
losifGabor, Pr. Iosif Simon, op. cit., p. 92-93). Adăugăm şi un caz similar din 1886, mai precis
cazul preotului Inocentius Petras, atacat la rândul său de tâlhari în casa parohială de la Cleja,
rănile primite atunci cauzându-i la scurtă vreme moartea (Pr. Iosif Gabor, Pr. Iosif Simon, op.
cit., p. 186).
100
Tezaurul..., vol. 1, partea a 11-a, 1992, p. 1457.
101
Anton Coşa, Bisericile din Faraoani, în Almanahul "Presa Bună", Iaşi, 2000, pp. 144-151.
91
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Comuna Valea Mare 103 , tot în direcţia despre miază-zi de Bacău, cu
apropiere de Faraoani, are o populaţie de 1449 suflete de Unguri, cu 2
biserici 104, iar preot au pe acel din Faraoani şi această comună este compusă
numai din Unguri, fără să fie acolo vre-un Român.
Comuna Cleja 105 , la miază-zi de Faraoani, este com~usă 106 numai din
Unguri, are o populaţie de 1232 suflete, având 2 biserici 10 şi de paroch pe
preotul Ianus Patrasc 108 . Aşa dară dintre preoţii papişti din judeţul Bacău, numai
acesta şi cu cel din Grozeşti sunt de naţionalitate maghiară 109 , pe când ceilalţi
sunt italieni şi nemţi. Preotul din Cleja e ca protopop al papiştilor din acest
judeţ.

Comuna Somuşca 110 , aproape de Cleja, sadea cu Unguri, are 2 biserici 111
şi o populaţie 112 de 856 suflete. Parochullor e acel din Cleja.
Comuna Răcăciuni 113 , la miază-zi de Cleja, are 360 suflete de Unguri,
cu o biserică de lemn în satul Răcăciunii 114 şi se caută de către preotul din
Cleja.
102

Este vorba de preotul Dominic Migliorati, originar din Filotrano, Italia (Pr. Iosif Gabor, Pr.
IosifSimon, op. cit., pp. 71-72).
103
Tezaurul... , vol. 1, partea a 11-a, 1992, p. 1657.
104
Una dintre aceste biserici era biserica din satul Valea Mare, cealaltă era biserica de lemn cu
hramul "Sf. Martin", din cimitirul comun satelor Faraoani şi Valea Mare (Anton Coşa,
Monografia comunei Faraoani, Oneşti, Editura Magic Print, 2009, pş. 95-96 şi pp. 98-100).
105
Tezaurul... , vol. 1, partea a 11-a, 1992, p. 1417.
106
Anton Coşa, Cleja. Monografie etnografică, Bucureşti, Editura SemnE, 2001, pp. 21-38.
107
Una dintre biserici era cea parohială, cu hramul "Sf. Francisc de Assisi", construită în anul
1811, cealaltă era biserica de lemn din cimitirul satului Cleja, edificată în anul 1814 (Anton
Coşa, Bisericile din Cleja, în Almanahul ,.Presa Bună", Iaşi, 2009, pp. 213-222).
108
Este vorba de preotul Inocentius Petras, născut în localitatea Faraoani, vecină cu Cleja (Pr.
IosifGabor, Pr. Iosif Simon, op. cit., p. 186).
109
Aici, autorul statisticii lansează o nouă informaţie greşită, preotul Inocentius Petras nefiind
de ,,naţionalitate maghiară". Conform documentelor de arhivă, viitorul preot paroh Petras era
născut în satul Faraoani din judeţul Bacău, părinţii lui fiind localnicii Francisc şi Ana. Aceştia iau dat la botez numele de Ioan (Ioannes), pe cel de Inocentius primindu-1 ulterior, în momentul
când a îmbrăcat haina de călugăr franciscan (Anton Coşa, ,.ATHLETAE MEMORIAE".
Însemnări genealogice, biografice şi istorice, în "Arhiva Genealogică", VII(XII), 1-4, Iaşi,
Institutul Român de Genealogie şi Heraldică "Sever Zotta", 2000, pp. 221-224).
110
Tezaurul..., vol. 1, partea a 11-a, 1992, p. 1612.
111
Aici informaţia este greşită, în comuna Somuşca, formată din satele Somuşca şi Valea Rea,
în anul 1885 încă nu exista nicio biserică, credincioşii din cele două sate, care făceau parte din
punct de vedere eclesiastic din Parohia Romano-Catolică Cleja, frecventând biserica din satul
Cleja. Prin urmare, cele două biserici menţionate în darea de seamă a episcopului Melchisedec
erau de fapt bisericile consemnate anterior la comuna Cleja. (Anton Coşa, Monografia satului
Somuşca, Oneşti, Editura Magic Print, 2013, pp. 201 şi 117-138.)
112
Anton Coşa, op. cit., 2013, pp. 43-48.
113
Tezaurul..., vol. 1, partea a 11-a, 1992, pp. 1578-1579.
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Comuna Fundu Răcăciuni 115 , spre Apus de Răcăciuni, are o populaţie de
813 suflete de papişti şi 2 biserici 116 • Preotu1lor e tot acel din Cleja. In această
comună sunt numai 5 familii de ortodoxi, având şi ei o bisericuţă.
Comuna Letea 117 , departe de Bacău 1 kilometru, partea despre Sud-Est,
are 72 suflete papiste, fără biserică, aşezaţi în satele Gherăeştii 118 şi Şerbăneştii.
Comuna Ruşii 119 , la miază-zi de Letea, are 45 Unguri în satul
Isvoarele 120, unde actualmente este şi fabrica de hârtie. Preotul papiştilor din
aceste 2 comuni este cel din Bacău.
Comuna Tamaşii 121 , spre Sud-Est de Bacău, cu depărtare ca 13
kilometri, are o populaţie catolică de 417 suflete, împărţiţi precum urmează:
230 în Chetriş, cu o biserică 122 ;
15 în satul Făntăneanu 123 ;
98 în satul Racova 124 şi
74 în Tamaşi 125 •
Ei sunt căutaţi la necesităţile religioase de către preotul din Văleni, Iosef
Galupi 126 .
Comuna Geoseni 127 , spre miază-zi de Tamaş, depărtare de 4 kilometri,
are 1115 suflete Unguri, însă:
588 în vatra satului Geoseni, cu o biserică 128 :
5 în satul Recea 129 ;
34 în Oteşti (Galeri) 130 şi
488 în Horgeşti, având şi biserică 131 •

114

Anton Coşa, Parohia Romana-Catolică Răcăciuni, în "Buletin Istoric", nr. 14 (revista
Departamentului de cercetare istorică al Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi), Iaşi, Editura
"Presa Bună", 2013, pp. 89-120.
115
Tezaurul..., voi. I, partea a 11-a, 1992, p. 1465.
116
Anton Coşa, op. cit., 2007, pp. 98-100.
117
Tezaurul..., voi. I, partea a 11-a, 1992, pp. 1505-1506.
118
Pr. Iosif Gabor, op. cit., pp. 114-115.
119
Tezaurul ... , voi. I, partea a 11-a, 1992, p. 1591.
120
Pr. Iosif Gabor, op. cit., p. 156.
121
Tezaurul ... , voi. I, partea a 11-a, 1992, p. 1632.
122
Pr. IosifGabor, op. cit., p. 67.
123
Ibidem, p. 101.
124
Ibidem, p. 219 respectiv p. 266.
125
Ibidem.
126
Este vorba de preotul Iosif Galuppi da Montegano, originar din Italia (Pr. Iosif Gabor, Pr.
Iosif Simon, op. cit., p. 20 1).
127
Tezaurul..., voi. I, partea a 11-a, 1992, p. 1502.
128
Anton Coşa, Monografia comunei Gioseni, Iaşi, Editura Sapientia, 2009, pp. 69-83.
129
Pr. IosifGabor, op. cit., p. 223.
130
Ibidem, p. 112.
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Unguri se înşrijesc de către preotul din Văleni.
13
Comuna Răcătău , cu apropiere de Geoseni, spre Sud-Vest, are 49
suflete de Unguri, aşezaţi în satele Bazga 133 şi Răcătău 13 \ fără biserică, şi preot
au tot pe acel din Văleni.
Comuna Părincea 135 , spre răsărit de Bacău, departe ca la 24 kilometri,
are o populaţie de 27 suflete papişti, rară biserică 136 şi sub îngrijirea preotului
din Văleni.
Comuna Mileşti 137 , megieşă cu Părincea, are 214 suflete de Unguri
aşezaţi în satul Vălenii 138 , unde au biserică 139 şi ca paroch pe preotul Iosef
140
Galupi .

Plasa Tazlău-de-sus 141
Comuna Brusturoasa 142 , megieşă cu graniţa despre Transilvania, unde
este şi trecătoarea Palanca. În această comună sunt 736 suflete de Unguri, însă:
235 în Brusturoasa 143 ;
364 în satul Ciugheş, unde au şi o biserică 144 ;
84 în satul Palanca 145 ·
'
23 în satul Cotumba 146 ;
147
6 în satul Agăş ;
9 în Şulta 148 şi
15 în Goiasa 149 .
Parochullor e preotul din Dărmăneşti.
Anton Coşa, Comunităţi catolice din Moldova: Horgeşti şi Văleni, în Almanahul "Presa
2001, pp. 159-172.
132
Tezaurul... , voi. 1, partea a 11-a, 1992, p. 1580.
133
Pr. IosifGabor, op. cit., p. 36.
134
Ibidem, pp. 215-216.
135
Tezaurul... , voi. 1, partea a 11-a, 1992, p. 1552.
136
Pr. IosifGabor, op. cit., pp. 197-198.
137
Tezaurul... , voi. 1, partea a 11-a, 1992, p. 1523.
138
Anton Coşa, loc. cit., laşi, 2001, pp. 159-172.
139
Idem, op. cit., 2007, pp. 225-227.
140
Pr. Iosif Gabor, Pr. Iosif Simon, op. cit., p. 201.
141
Tezaurul... , voi. 1, partea a 11-a, 1992, pp. 1631-1632.
142
Ibidem, p. 1398.
143
Anton Coşa, op. cit., 2007, pp. 36-38.
144
Ibidem, pp. 51-53.
145
Pr. IosifGabor, op. cit., p. 197.
146
Ibidem, pp. 81-82.
147
Ibidem, p. 11.
148
Este vorba de satul Sulţa (Corneliu Stoica, op. cit., p. 299).
149
Pr. IosifGabor, op. cit., p. 119.
131

Bună", laşi,
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Comuna Comăneşti 150 , spre răsărit de Brusturoasa, distanţă ca la 23
kilometri, are 129 suflete catolici, cu o bisericuţă în Comăneşti 151 , fără preot al
lor, [preot ad.n.] e tot acel din Dărmăneşti.
Comuna Dărmăneşti 152 , departe de Comăneşti ca la 8 kilometri, spre
miază-zi, are 521 suflete de papişti, cu o biserică în Dărmăneşti 153 • Preotul
acestei parochii este Anton M. Callus 154 •
Comuna Dofteana 155 , spre miază-zi de Dărmăneşti, are o populaţie de
375 suflete de Unguri, însă:
283 în Dofteana 156 şi
92 în satul Bogata 157
375
În amândouă satele au câte-o biserică 158 , iar ca paroch tot pe acel din
Dărmăneşti.

Comuna Moineşti 159 , are 100 suflete Unguri, cu o biserică de lemn 160 .
Parochullor este acel din Dărmăneşti.
Comuna Vasieşti 161 , megieşă 162 cu Moineşti, conţine 123 papistaşi, rară
biserică, având de preot pe acel din Dărmăneşti.
Comuna Valea-Arinilor163 , lângă Moineşti, tot parochia Dărmăneştilor,
are 105 suflete Unguri, rară nici o biserică, însă:
17 în Lucăceşti 164 ;
24 în satul Tazlău 165 ;
28 în satul Gărlele 166 ·
'
36 în satul Chiliele 167 .
150

Tezaurul ... , voi. I, partea a 11-a, 1992, p. 1420.
Anton Coşa, op. cit., 2007, pp. 67-69.
152
Tezaurul..., voi. I, partea a 11-a, 1992, p. 1442.
153
Anton Coşa, op. cit., 2007, pp. 70-72.
154
Este vorba de preotul Anton Callus, originar din Malta (Pr. Iosif Simon, Franciscanii minori
conventuali. Provincia Sf Iosif din Moldova, Bacău, Editura Serafica, 1998, p. 95; Pr. Iosif
Gabor, Pr. Iosif Simon, op. cit., pp. 174-175).
155
Tezaurul... , voi. I, partea a 11-a, 1992, p. 1446.
156
Anton Coşa, op. cit., 2007, pp. 73-75.
157
Ibidem.
158
Ibidem.
159
Tezaurul..., voi. I, partea a 11-a, 1992, p. 1528.
160
Anton Coşa, op. cit., 2007, pp. 133-135.
161
Tezaurul... ,vol.I,parteaall-a, 1992,p.l663.
162
Corneliu Stoica, op. cit., pp. 357-358
163
Tezaurul ... , voi. I, partea a 11-a, 1992, p. 1656.
164
Pr. losifGabor, op. cit., p. 165.
165
Ibidem, p. 269.
166
Ibidem, p. 113.
151
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Comuna So1onţ 168 , partea despre Nord-Est de Moineşti, cu depărtare de
15 kilometri, are 23 cato1ici 169 sub ascultarea preotului din Pustiana.
Comuna Băhnăşeni 170 , megieşă cu Solonţul, spre Răsărit, are 250
Unguri, au o biserică în satul Tărîţa 171 şi sunt căutaţi de preotul parochiei
Pusti ana.
Oraşul Bacău 172
După statistice le vechi

în această comună sunt aproximativ ca la
1050 de papişti, Unguri şi Nemţi. Cu facerea unei noi statistici se va vedea dacă
această cifră poate să fie exactă. Au o biserică cam în centrul oraşului 174 •
Preotul lor e Curpas Ferenţ 175 .
173

,

Recapitulaţie

Parochia Grozeşti se compune din
Parochia Târgu- Trotuş - - - - - - - Parochia Pustiana - - - - - - - - - - - Parochia Cleja - - - - - - - - - - - - - Parochia Dărmăneşti - - - - - - - - Parochia Bacău - - - - - - - - - - - - Parochia L.-Călugăra - - - - - - - - Parochia Prăjeşti - - - - - - - - - - - Parochia Valea-Sacă - - - - - - - - Parochia Faraoani - - - -- - - - - -Parochia Vălenii - - - - - - - - - - - Total

2399 papişti cu 4 biserici
2332 papişti cu 5 biserici
1462 papişti cu 7 biserici
3321 papişti cu 7 biserici
2320 papişti cu 7 biserici
3221 papişti cu 6 biserici
2449 papişti cu 5 biserici
2070 papişti cu 4 biserici
2261 papişti cu 3 biserici
2770 papişti cu 3 biserici
1822 papişti cu 4 biserici
26.427 papişti cu 55 biserici.

**
*

Analizând statistica episcopului Melchisedec, am observat faptul că din
cadrul ei lipsesc, din motive pe care nu le putem şti, câteva dintre comunităţile
catolice din judeţul Bacău. O posibilă explicaţie ar fi aceea că sursele de
167

Corneliu Stoica, op. cit., p. 167.
Tezaurul... , vol. I, partea a 11-a, 1992, p. 1612.
169
Pr. IosifGabor, op. cit., pp. 250-251.
170
Tezaurul... , vol. I, partea a 11-a, 1992, p. 1366.
171
Anton Coşa, op. cit., 2007, pp. 202-203.
172
Tezaurul..., vol. I, partea a 11-a, 1992, p. 1361.
173
Anton Coşa, Un izvor inedit privind catolicismul din Moldova: Istoricul Parohiei Catolice
de Bacău, în "Zargidava". Revistă de istorie, VI, Bacău, 2007, pp. 49-66.
174
Este vorba de biserica "Sf. Nicolae" (Anton Coşa, op. cit., 2007, p. 22).
175
Este vorba de preotul Francisc Kurpas, originar din Polonia, Provincia Galitiei (Pr. Iosif
Gabor, Pr. Iosif Simon, op. cit., pp. 129-130).
168
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informaţii

care au stat la baza întocmirii statisticii au fost mai multe, unora
dintre ele scăpându-le, se pare, o serie de date.
În acest sens, amintim aici de comunitatea catolică din satul Arini 176 ,
localitate situată pe valea cursului superior al pârâului Găiceana, afluent al
Berheciului, în regiunea dealurilor din stânga Siretului, la aproximativ 5 km
depărtare de centrul comunei Găiceana 177 .
De-a lungul vremii, numele satului a apărut în variante precum:
Slobozia Ungurenii" 178 · Ungurenii" 179 · Ungurii" 180 din punct de vedere
"
,"
'"
'
administrativ-teritorial 181 purtând de cele mai multe ori numele de
"Ungureni" 182 sau "Unguri" 183 , iar în statisticile catolice fiind denumită în mod
~·
"184
constant: " G a1ceana
.
Din punct de vedere demografic inserăm o statistică anterioară şi una
ulterioară celei a episcopului Melchisedec: în anul 1874 erau în satul Arini un
număr de 402 credincioşi 185 , iar în anul 1899 erau 109 familii reprezentând 491
credincioşi 186 .
Din punct de vedere eclesiastic, în anul 1885 (anul publicării statisticii
episcopului Melchisedec) catolicii din Arini ar fi trebuit să se re găsească în
187
cadrul parohiei Văleni, înfiinţată anterior (în anul 1840 ) pentru pastoraţia
18
tuturor catolicilor "de pe stânga Siretului, la sud de Bacău" .
Astfel, din relatarea din 1O decembrie 1858 despre vizitarea Misiunii
Apostolice a Moldovei făcută de vizitatorul general apostolic Giuseppe
Tomassi şi trimisă cardinalului A. Barnabo, prefectul Congregaţiei De
Propaganda Fide 189 aflăm, printre altele, de existenţa în cadrul parohiei Văleni a
filialei din satul "Găiceana" unde era şi biserică având hramul "Sfăntul Ştefan,
regele Ungariei" 190 .
Anton Coşa, Comunitatea catolică din Arini-Găiceana Oudeţul Bacău). Istorie şi Etnografie,
în "Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei", nr. 7, Iaşi, 2007, pp. 233-250.
177
Idem, op. cit., 2007, p. 11.
178
Tezaurul..., vol. 1, partea 1, 1991, p. 18.
179
Ibidem.
180
Ibidem.
181
Ibidem.
182
Ibidem.
183
Arhiva Parohiei Romano-Catolice Arini, Schiţă monografică, caiet nepaginat.
184
Ibidem.
185
Anton Coşa, op. cit., 2007, p. 14.
186
Ibidem.
187
Idem, loc. cit., Iaşi, 2001, p. 162.
188
IosifGabor, op. cit., p. 287.
189
Ion Dumitriu-Snagov, Le Saint Siege et la Roumanie moderne (1850-1866), vol. 48, Roma,
Universită Gregoriana Editrice, 1982, p. 346.
190
Ibidem.
176
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O altă comunitate catolică nemenţionată în statistica din 1885 a
episcopului Melchisedec este cea din satul "Vladnic" 191 (comuna Parincea,
judeţul Bacău), situată în regiunea dealurilor din stânga Siretului, pe valea
pârâului Dieneţ. În anul 1885 Vladnic era filială a parohiei Văleni şi avea o
biserică cu hramul "Sfiinta Ana" 192 .
De asemenea, statistica din 1885 nu aminteşte de catolicii din satul
Ciucani 193 (comuna Răcăciuni, judeţul Bacău), aşezare situată între dealurile din
dreapta Siretului, pe valea pârâului Răcăciuni, la poalele dealului Ciocani.
Credincioşii catolici din Ciucani erau în anul 1850 în număr de 183 194 ,
frecventând biserica 195 pe care o construiseră anterior, în anul 1830. Din punct
de vedere eclesiastic satul Ciucani era în anul 1885 filială în cadrul parohiei
romano-catolice Cleja.
Statistica din anul 1885 a episcopului Melchisedec constituie, dincolo de
unele "scăpări" şi exagerări, un izvor important pentru studierea istoriei
catolicilor din judeţul Bacău. Acesta a fost dealtfel şi motivul principal al
demersului nostru recuperator.

Anton Coşa, op. cit., 2007, pp. 228-230.
. . Snagov, op. c1t.
.
on Dwmtnu193
Anton Coşa, op. cit., 2007, pp. 47-50.
194
Ibidem, p. 47.
195
Ibidem, p. 48.
191

1921
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Intervenţii

de restaurare făcute asupra unor biserici-monument
istoric din Bucovina Ia sfârşitul secolului XIX şi în prima
jumătate a secolului XX
(documente din Arhiva de Stat Cernăuţi)
Alexandrina CUŢUI

The Restoration Works Undertaken at Several Churches Listed as Historic
Buildings, from Bukovina, during late 19th and early 20th Century
(based on documents from the Stately Archive in Chernivtsi)
Abstract
The archival research of rnany of the docurnents frorn the Stately Archive in
Chemivtsi showed that, by late 19th century, nurnerous churches frorn Bukovina, listed
as historic buildings, were in need of stabilization, consolidation and conservation, as
they were in an advanced state of degradation. Therefore, the Greek-Oriental Church of
Bukovina required that ample restoration works should be undertaken. Consequently,
the newly established Departrnent for researching Chemivtsi's historic rnonurnents, set
up by the Central Cornrnittee for the research of historic buildings, based in Vienna,
had a sale purpose: to study the city's listed churches. As the Departrnent's new
director, architect Karl A. Rornstorfer endeavoured to attract the funds and get the
approvals necessary for the restoration works. After World War One however, new
restoration works were pararnount, as the churches have been severely darnaged during
the conflagration.
Keywords: church, reconstruction, restoration works, historic building

Bucovina a fost cunoscută în timp atât pentru ţinuturile ei deosebite, cât
pentru monumentele istorice de aici, unice în lume. Acestea din urmă, atât
prin arhitectura şi prin pictura lor reprezintă cărţile de vizită a părţii de nord a
Moldovei. Marea majoritate a monumentelor istorice, în timp, au suferit mai
multe modificări. Acestea s-au datorat fie deteriorarilor provocate de războaie,
fie devastărilor, incendiilor, sau au fost modificate în timp, pentru a fi tăcute
mai mari. Cele mai multe biserici-monument aveau parte periodic de lucrări de
restaurare, după cum arată scrierile şi documentele vremii, însă fondurile
insuficiente tăceau ca de multe ori lucrările să rămână în imposibilitatea de a fi
terminate.
Din documentele cercetate în Arhivele de Stat din Cernăuţi, reiese faptul
că, la sfârşitul secolului XIX, majoritatea bisercilor monument istoric din
Bucovina se aflau într-o stare avansată de degradare. Însă demersurile tăcute de
şi
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către reprezentanţii

Bisericii Greco-Orientale din Bucovina au avut în cele din
urmă ecou. Comisia Centrală de cercetare a monumentelor istorice din Viena a
înfiinţat Direcţia de cercetare a monumentelor istorice din Cernăuţi. Membrii
comisiei de cercetare erau arhitecţi, arhitecţi-restauratori şi preoţi din
consistoriul arhidiecezei. Aceştia aveau sarcina de a "cerceta şi a descoperi
monumentele istorice vechi" 1, de a le inventaria şi de a întocmi rapoarte pe care
să le transmită Comisiei centrale din Viena 2 . Membrii acesteia 1-au numit ca
şef al Direcţiei din Cernăuţi pe Karl A. Romstorfer 3 . Din corespondenţa
acestuia cu Comisia Centrală rezultă faptul că cercetările în teren au fost făcute
amănunţit şi cu mare responsabilitate. Spre a putea fi făcute săpături pentru
consolidarea zidurilor, echipa de arhitecţi-restauratori a făcut demersuri pentru
a obţine aprobările necesare efectuării săpăturilor arheologice. Pentru aceste
aprobări, dar şi pentru a obţine fondurile necesare, Karl Romstorfer a purtat o
corespondenţă pe timp îndelungat cu Comisia Centrală din Viena, începând cu
anul 1894, dar pentru unele monumente banii au venit abia după trei ani 4 . Cu
mari eforturi, în anul 1896, au început lucrările de restaurare la mai multe
biserici monument: Sf. Gheorghe - Mirăuţi, Sf. Ioan cel Nou (cu hramul Sf.
Gheorghe), Biserica Solca, Biserica Mănăstirii Putna, Biserica Sf. Dumitru etc.
Biserica Sf. Gheorghe Mirăuţi este socotită una din cele mai vechi biserici
moldoveneşti, în timp fiind biserică mitropolitană şi biserica unde se încoronau
domnii Moldovei. Fără să se facă referire la vreun document, unii istorici spun
că Biserica Mirăuţi "ar fi fundată chiar de Dragoş, iar după alţii de Iuga" 5 .
Grigore Ureche în scrierea sa Domnii Ţării Moldovei 6 , spune că biserica ar fi de
la începutul veacului al XV -lea. În timp, biserica a suferit mai multe lucrări de
restaurare. G. Balş în lucrarea sa referitoare la Bisericile lui Ştefan cel Mare,
aminteşte o scriere a mitropolitului Melchisedec, O vizită la câteva mănăstiri
din Bucovina, în care acesta menţiona: "este o biserică antică românească în
marginea Sucevei despre cetate. Ea este descoperită, bolţile şi pereţii sunt foarte
deterioraţi, nu are nici o inscripţiune. Ea serveşte ca magazie pentru productele
agricole, închiriată de neguţători de la primăria Sucevei" 7 • Lucrările de
extindere şi reconstrucţie a bisericii Mirăuţi au fost făcute pe baza Decretului
Ministrului de Stat din 8 decembrie 1866, însă lucrările efective nu au început

Arhivele de Stat Cernăuţi, fond 3 (Direcţia ţinutală a Bucovinei), inv. 1, d. 6366, f. 2-4.
Idem, inv. 4, d. 3812, f. 4.
3
Idem, inv. 2, d. 17835.
4
Idem, d. 16130, f. 1-53.
5
G. Balş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, Ed. Îngrijită de Tereza Sinigalia şi Paraschiva-Victoria
Batariuc, Editura Karl A. Romstorfer, Suceava 2012, p. 163.
6
Grigore Ureche în scrierea sa Domnii Ţării Moldovei, cap. IV.
7
Ibidem, p.l64.
1

2
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imediat după emiterea acestui decret, ci între anii 1898 şi 1901 8 . La acele lucrări
de restaurare s-au găsit, între două cărămizi de la turlă, o monedă poloneză din
vremea lui Sigismund al III-lea (1587-1632) şi câteva monede suedeze cu
monograma lui Gustav Adolfl, ceea ce presupune că în acea perioadă au fost
făcute lucrări ori de construcţie (ceea ce este cel mai probabil), ori de reparaţii
la turle. Turnul clopotniţei este aşezat pe latura de sud la intrare, ceea ce atestă
faptul că acest turn a fost construit ulterior fiind un element apărut mai târziu în
arhitectura bisericilor.
La sfârşitul secolului XIX, sub coordonarea arhitectului restaurator
Romstorfer, au început din nou lucrările de restaurare la această biserică. Au
fost făcute mai întâi săpături arheologice 10, urmate de lucrări de consolidare a
fundaţiei. Tot atunci au fost restaurate şi zidurile bisericii. În anul 1885, s-a
restaurat şi mărit şi clopotniţa bisericii, acoperişul a fost înlocuit cu unul nou.
Din documente reiese şi faptul că după finalizarea lucrărilor de restaurare, în
anul 1911, a fost şi împodobită Biserica Mirăuţilor 11 •
Biserica Solca a fost construită şi înzestrată între anii 1611-1615 de
către domnul Ştefan Tomşa. La sfârşitul sec. XIX, atât biserica cât şi clopotniţa
se aflau intr-o stare avansată de deteriorare. Ca şi la Biserica Mirăuţi, şi la
Biserica fostei Mănăstiri Solca lucrările de restaurare au fost făcute după
proiectul şi de către echipa condusă de către arhitectul Karl Romstorfer. În
Arhivele Statului Cernăuţi se află o insemnare a arhitectului, care menţionează
faptul că planurile bisericilor Mirăuţi şi Solca au fost donate Muzeului Ţării din
Bucovina (azi Muzeul Etnografic Cernăuţi) 12 • Despre catapetesma Bisericii
Solca se ştie că în anul 1795 a fost dusă la Mănăstirea Dragomirna. Actuala
catapeteasmă din Biserca Solca fiind făcută la sfarşitul secolului XIX de către
pictorul bucovinean Epaminonda Bucevschi. Biserica Mănăstirii Sf. Ioan cel
Nou, cu hramul "Sf. Gheorghe". Zidirea bisericii în dimensiuni mai mari s-a
făcut în stilul "monăstirei Putna". Înainte de această reconstrucţie, biserica a
fost restaurată de mai multe ori. În anul 1514 au fost făcute primele lucrări de
extindere de către domnul Moldovei, Bogdan. Lucrările respective au fost
finalizate abia în anul 1522 de fiul acestuia Ştefan. Tinda bisericii s-a făcut în
anul 1579 de către mitropolitul Teofan. În anul 1689 domnul Petru Şchiopul a
renovat biserica, a acoperit-o din nou si a zidit clopotniţa mare. Ruinându-se cu
timpul, mai toate zidurile au fost şi ele restaurate abia pe la jumătatea secolului
XVIII de mitropolitul Moldovei Iacov, care, în anul 1796, a făcut la această
biserică şi un iconostas nou. Tinda bisericii are forma unei capele a fost
A.S. Cernăuţi, fond 3, inv. 2, d. 19008, f. 21-29.
K.A. Romstorfer, Die Restaurirung der Miroutz-Kirche, p. 4.
10
A.S. Cernăuţi, fond 3, inv. 2, d. 16130 ff. 1-53.
11
Idem, d. 10226, f.l9.
12
A.S. Cernăuţi, fond 320 (Mitropolia Bucovinei), inv. 2, d. 17367, f. 6.

8

9
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în anul 183 7 pe cheltuiala Mitropolitului Veniamin. Documentele
cercetate cuprind devize de lucrări, schiţe şi planuri care au fost folosite în
lucrările de restaurare din perioada amintită. Într-un dosar din fondul
Mitropoliei Bucovinei (nr. fondului 320), vedem că lucrările de restaurare erau
atât de ample, încât stareţul a trimis o cerere la Mitropolie prin care solicită să-i
fie îngăduit să săvârşească serviciile religioase în alte biserici. De asemenea,
într-un alt document din acelaşi dosar, vedem că vicarul mitropolitan Vladimir
Repta solicita Ministerului Culturii din Viena aprobarea restaurării picturii de la
bisericile Sf. Ioan şi Sf. Dumitru, pe motiv că "sunt foarte tare afumate din
cauza lumânărilor de proastă calitate care se ard în biserică" 13 . Despre arhitectul
Karl Romstorfer se ştie că a făcut şi planurile de restaurare de la Mănăstirea
Putna. Din păcate, în cercetarea noastră nu am găsit documente despre
activitatea arhitectului la Mănăstirea Putna.
După cum am menţionat, lucrările de restaurare în mare parte s-au
finalizat în anul 1911, nu cu mult timp înainte de izbucnirea Primului Razboi
Mondial. Tot în fondul Mitropoliei Bucovinei am găsit documente care atestă
noi lucrări de restaurare la aceste biserici-monument istoric, care s-au executat
în anii 1928 şi între anii 1938-1940. Majoritatea lucrărilor de restaurare au fost
coordonate de către arhitectul H. Teodoru, primind aprobarea executării
lucrărilor de la Comisiunea Monumentelor Istorice din Bucureşti. Documentele
privitoare la lucrările de restaurare sunt o dare de seamă a lucrărilor către
eptscop.
La Biserica "Sf. Dumitru" din Suceava în anii 1937-1938 au fost făcute
lucrări de restaurare la fundaţie, temelia bisericii, pereţii exteriori, refacerea
peretelui de zid al turlei clopotniţei şi repararea acoperişului. Lucrările de
restaurare au continuat în anul 1939 în interiorul bisericii, a fost demontată
"zidăria suprapusă până la cea originală" 14 şi a fost schimbat acoperişul fiind
pusă tablă de aramă.
La Biserica Arbore, "lucrările de restaurare au fost executate complet în
anul 1937, după devizul întocmit de serviciul nostru de arhitectură şi verificat
de Comisiunea Monumentelor Istorice din Bucureşti, apoi au fost recepţionate
de dl. Arhitect Balş de la aceiaşi Comisiune în ziua de 5 aprilie 1938" 15 • La
Biserica Sf. Ioan cel nou de la Suceava, cu hramul Sf. Gheorghe, au fost
efectuate lucrări de restaurare atât la acoperiş cât şi la corpul bisericii. Lucrări
de restaurare au fost făcute şi la alte Biserici Monument Istoric cum ar fi:
Biserica "Sf. Treime" din Siret, Biserica "Sf. Ioan Botezătorul" din Suceava,
Biserica Burdujeni Târg, Biserica "Sf. Onufrie" din Mănăstioara.
13

Idem, inv. 1, d. 2669, ff. 17-18.
ldem, inv. 2, d. 3734, f. 1.
15
ldem, d. 3734, f. 8.
14
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Documentele din Arhivele Statului Cernăuţi au o importanţă deosebită
atât pentru istoricul monumentului cât şi pentru restauratori, care pot găsi
informaţii utile în ceea ce priveşte vechimea intervenţiilor de restaurare şi chiar
uşurează efortul de identificare a originalului şi adăugirile care au fost făcute
ulterior.

Listă anexe
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Daniel Pietrobono (1835-1915)- primul superior al
Provinciei franciscane "Sfântul Iosif' din Moldova
Fabian DOBOŞ

Father Daniel Pietrobono (1835-1915), the First Superior of the
Franciscan Province "Saint Joseph" in Moldova
Abstract
This article is occasioned by a double celebration: on the one hand, 2015 marks
120 years since the establishment of the Franciscan Province of "Saint Joseph" in
Moldova, and on the other, this year we commemorate the first superior of that
province: Father Daniel Pietrobono.
The study highlights the personality of the missionary Daniel Pietrobono, but
also presents the context in which the Franciscan Province "Saint Joseph" in Moldova
was founded. The first paragraph, A Short Biography of Father Daniel Pietrobono,
highlights the main points of his life, especially after his consecration as a priest (June
19, 1859) and his arrival in Moldova (September 4, 1864). In the second part of the
study, Discussion on the establishment of a Franciscan province during the tenure of
Bishop Nicholas Joseph Camilli (1884-1894), we analyzed ali the attempts that the first
bishop of Iaşi made at increasing the efficiency of the ministry of the Catholic priests
in the Diocese of Iaşi. The last paragraph, The Setting of the Franciscan Province
"Saint Joseph" in Moldova, covers the decis ion of the Holy See to rai se the Franciscan
Mission of Moldova to the rank of regular province (July 26, 1895), having Father
Daniel Pietrobono as first superior.
The study concludes with a clear message: Daniel Pietrobono was a missionary
priest of high virtues and also a great leader of the Franciscans serving in the Diocese
of Iaşi.
Keywords: Catholic Church; Franciscans; Daniel Pietrobono; Moldova;
Congregation De Propaganda Fide; Msgr. Nicolae Iosif Camilli; Msgr. Dominic
Jaquet; Roman Catholic Diocese of Iaşi; Franciscan Province "Saint Joseph" in
Moldova; Pope Leo XIII.

Argument
Anul acesta se împlinesc 120 de ani de la înfiinţarea Provinciei
franciscane "Sfăntul Iosif' din Moldova. De asemenea, comemorăm centenarul
morţii primului părinte superior al acestei provincii: Daniel Pietrobono.
Catolicii din Dieceza de Iaşi au obligaţia de conştiinţă de a-i preţui pe
misionarii franciscani, prezenţi la Est de Carpaţi încă din secolul al XIII-lea.
Misiunea franciscană din Moldova reprezintă piatra fundamentală pe care s-a
înfiinţat Episcopia de Iaşi, la 27 iunie 1884.
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În prezentul studiu dorim să scoatem în evidenţă personalitatea primului
provincial franciscan, Daniel Pietrobono, analizând, totodată, şi
contextul în care a fost înfiinţată Provincia franciscană "Sfăntul Iosif' din
Moldova.

părinte

1. Scurtă biografie a pr. Daniel Pietrobono
Primul părinte provincial al franciscanilor din Moldova, Daniel
Pietrobono, s-a născut la 16 septembrie 1835 la Alatri (Frosinone - Italia) 1• A
intrat în Ordinul franciscanilor conventuali în anul 1854; a depus profesiunea
religioasă la 13 februarie 1855, devenind preot la 19 iunie 1859 2 •
La 4 septembrie 1864 a venit în Moldova ca misionar; aici a lucrat
mereu cu mult zel, aducând roade bogate în Parohia Galaţi, la cârma căreia a
fost până la moartea sa, survenită în 1915 3 .
Părintele Pietrobono a fost unul din cei mai exemplari misionari
franciscani din Moldova, pentru că a ştiut să se conformeze tuturor vizitatorilor
apostoliei şi episcopilor pe care i-a avut ca superiori în perioada lungă în care a
lucrat în Moldova. Având mari capacităţi intelectuale şi fiind de un caracter
simplu, s-a implicat constant, pe lângă pastoraţie, în educaţia copiilor şi a
tinerilor din Moldova. Numele său este legat, mai ales, de şcoala surorilor Notre
Dame de Sion din Galaţi, deschisă în 1867, în timpul păstoririi episcopului Iosif
Salandari; a făcut din dezvoltarea acestei şcoli scopul vieţii sale, preocupânduse de .rezolvarea tuturor problemelor pe care surorile care o conduceau trebuiau
să le înfrunte 4 • În perioada 13-25 august 1885, părintele Pietrobono a participat,
ca reprezentant al Diecezei de Iaşi, la primul pelerinaj românesc la Lourdes 5 •
l. Gabor, l. Simon, Necrolog, 1600-2000, Iaşi, 2001, p. 179.
P. Pal, Schematismus Dioecesis Jassiensis Sanctae Sedi Apostolicae immediate subiectae jussu
et auctoritate illustrissimi ac reverendissimi domini Domin ici Jaquet O.M C. ejusdem dioecesis
episcopi anno Domini 1902, Iaşi, 1903, p. 7.
3
l. Simon, Franciscanii minori conventuali. Provincia .. Sf iosif" din Moldova, Bacău, 1998, p.
197. Creşterea numărului catolicilor din Galaţi a cunoscut în timpul misionarului Pietrobono o
traiectorie exponenţială: 1850 - 352 credincioşi; 1874 - 2.060; 1901 - 4.500 (A.-A. Ilieş,
GalaJi: Parohia romana-catolică, în "Mesagerul Sfăntului Anton", LXXVIII (2006), Roman, p.
27.
4
Această legătură strânsă cu surorile rezultă şi din celebrarea specială pe care "bătrânul şi
virtuosul părinte Pietrobono" a săvârşit-o la 1O noiembrie 1912, în casa surorilor din Bucureşti.
Cu această ocazie, cu permisiunea arhiepiscopului de Bucureşti, R. Netzhammer, a binecuvântat
Via Crucis din capela surorilor (R. Netzhammer, Episcop În România, Într-o epocă a
conflictelor naţionale şi religioase, voi. I, Bucureşti, 1993, p. 407).
5
D. Doboş, Lourdes. Primul pelerinaj, în "Lumina creştinului", nr. X (2006), Iaşi, p. Il. La
acest pelerinaj la Lourdes au participat profesorul din Bucureşti, Ioan Ludovic Frollo şi preotul
Iosif Bordron, ca reprezentanţi ai Arhidiecezei de Bucureşti. În luna august a anului următor
părintele Pietrobono a adus la Butea statuia Fecioarei de la Lourdes. Momentul a fost pregătit
de către parohul de Butea, părintele Iosif Corradini, prin trei zile de misiuni populare;
celebrarea instalării statuii în Biserică a fost oficiată de către primul episcop de Iaşi, Mons.
1

2
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Daniel Pietrobono a
fost numit, la 16 aprilie 1894, primul
provincial al franciscanilor din
Moldova, funcţie pe care o va deţine
până în anul 18996 . El i-a adunat pe
toţi misionarii franciscani din Moldova
la Bacău, la 20 iunie 1895, pentru a-i
consulta cu privire la înfiinţarea unei
provincii regulare. După ce a ascultat
toate aspiraţiile confraţilor sa1, a
transmis superiorilor de la Roma
dorinţele
referitoare
la viitorul
franciscanilor din Moldova. Astfel, ca
urmare a informaţiilor sale, confirmate
de către episcopul de Iaşi, Mons.
Dominic
Jaquet
(1895-1903),
Congregaţia De Propaganda Fide a
înfiinţat, la 26 iulie 1895, Provincia franciscană "Sfăntul Iosif' din Moldova.
La 13 aprilie 1895, episcopul Jaquet, constatând capacităţile mari ale
părintelui Daniel Pietrobono şi caracterul său împăciuitor, 1-a numit vicar
general, funcţie pe care a îndeplinit-o cu multă disponibilitate şi dedicare 7 •
Primul provincial al franciscanilor din Moldova a murit în oraşul Galaţi,
la 27 august 1915; mormântul său se află în biserica în care el a slujit cu
maximă fidelitate timp de mai mult de o jumătate de secol 8 .
2. Dezbaterile cu privire la înfiinţarea unei provincii franciscane în
timpul păstoririi episcopului Nicolae Iosif Camilli (1884-1894)
Nicolae Iosif Camilli. Din acest sat, venerarea Fecioarei de la Lourdes s-a extins rapid în toată
dieceza (Ibidem, nr. IX/2006, p. 3).
6
Arhiva Congregaţiei pentru Evanghelizarea Popoarelor (=ACEP), fond Nuova serie (=NS),
rubrica 109/ 1894, voi. 48, f. 350v.; cf.l. Simion, op.cit., p. 197.
7
Arhiva Episcopiei Romano-Catolice (=AERC) laŞi, voi. 111875, f. 70. Mons. Jaquet îi înştiinţa
pe toţi preoţii din dieceză că părintele Pietrobono s-a stabilit la episcopie. Totuşi, documentele
consultate de către noi în unele arhive din Roma demonstrează că părintele Pietrobono a
continuat să trăiască la Galaţi. Într-adevăr, în lunile următoare, atât episcopul Jaquet, cât şi
însuşi provincialul au trimis la Roma din Galaţi scrisori (cf. ACEP, fond NS, rubrica l09/l896,
voi. 94, f. 724-725; cf. Idem, rubrica 109/ 1895, voi. 69, f. 805-808, 809-810; cf. Arhiva Curiei
Generale a Fraţilor Minori Conventuali (=AGO Conv.), fond Romania, voi. S/XX.B-1,
scrisoarea părintelui Pietrobono către Congregaţia De Propaganda Fide din 22 iunie/4 iulie
1895). De aici rezultă că pr. Pietrobono prefera să trăiască la Galaţi, şi nu la Iaşi, mai ales că
avea doi vicari foarte buni, preoţii F. Orlandi şi U. Cipolloni (cf. AGO Conv., S/XX.B-1,
scrisoarea părintelui Pietrobono din 15 ianuarie 1894).
8
I.P.M. Pal, Originea catolicilor din Moldova şi franciscanii, păstorii lor de veacuri, Săbăoani
Roman, 1942, p. 160.
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Încă de la înfiinţarea Misiunii franciscane conventuale din Moldova (25
aprilie 1623 ), misionarii doreau să se constituie într-o provincie regulară, însă
condiţiile politico-economice instabile în care locuiau catolicii din Moldova în
perioada Episcopi ei de Bacău ( 1607 -1818) nu erau favorabile concretizării unei
astfel de idei. Această situaţie precară a continuat şi în perioada Vicariatului
Apostolic al Moldovei (1818-1884).
Înfiinţarea Episcopiei de Iaşi (27 iunie 1884) şi inaugurarea Seminarului
diecezan (29 septembrie 1886) i-au determinat pe franciscanii din Moldova să
analizeze îndeaproape posibilitatea înfiinţării unei provincii regulare la Est de
Carpaţi. Şi Curia generală a Ordinului franciscan dorea să pună în practică
această idee, fiind convinsă că doar în acest fel îşi putea menţine călugării în
Moldova. Ideea a fost respinsă de către prefectul Congregaţiei De Propaganda
Fide, cardinalul Giovanni Simeoni (1878-1892), care se temea de opoziţia
episcopului Camilli 9 . În opinia episcopului de Iaşi, soluţia cea mai bună pentru
a-i împăca pe franciscanii din Moldova, nemulţumiţi de deschiderea
Seminarului diecezan, era împărţirea teritoriului Diecezei de Iaşi în două
regiuni: prima, în nord, unde episcopul ar fi putut să-şi desfăşoare activitatea sa,
independent de ministrul general; a doua, în sud, administrată de franciscani.
Însă Definitoriu} general a respins propunerea Mons. Camilli. Superiorul
general al Ordinului, părintele Bonaventura Soldatich ( 1879-1891 ), prin
scrisoarea din 20 noiembrie 1888, îl asigura pe prefectul Congregaţiei De
Propaganda Fide, card. Giovanni Simeoni că nu era necesară o astfel de
diviziune a diecezei. El propunea o altă soluţie: să-i fie impus episcopului de
Iaşi să găsească mai întâi preoţii de care avea nevoie şi care ar fi trebuit să stea
în dieceză ad nutum; Ordinul franciscan se obliga să formeze misionarii
potriviţi care, cu trecerea timpului, vor fi trimişi în Moldova pentru a-i ajuta pe
preoţii găsiţi de Mons. Camilli. Astfel, se putea veni în întâmpinarea
problemelor urgente ale diecezei şi toţi franciscanii ar fi rămas pe teritoriul
Moldovei 10 • Însă cardinalul nu a acceptat această propunere, cerând superiorilor
Ordinului să facă un alt proiect, care să specifice mai bine teritoriul şi
activitatea pe care franciscanii trebuiau să o desfăşoare în Moldova 11 •

P. Tocănel, Storia delia Chiesa Cattolica in Romania. Il Vicariato Apostolico ele missioni dei
frati minori conventuali in Moldavia, voi. III, parte 1-2, Padova 1960-1965, p. 718. Aparent,
acest refuz al cardinalului Simeoni denotă o oarecare indiferenţă faţă de viitorul franciscanilor
din Moldova. În realitate, prefectului congregaţiei, care cunoştea bine puternica personalitate a
episcopului Camilli şi orientarea sa în activitatea pastorală, îi era frică de o tensiune între
episcopul de Iaşi şi superiorii Curiei generale. Interesul cardinalului pentru prezenţa franciscană
în Moldova rezultă şi din scrisoarea pe care el a trimis-o la 18 mai 1888 procuratorului
misiunilor, părintele Salvatore Puccia, prin care îl îndemna să caute şi pe viitor călugări pentru
Misiunea din Moldova (AGO Conv., fond Miss., serie Moldavia, voi. S/XX.A-40).
10
AGO Conv., fond Miss., serie Moldavia, voi. S/XX.A-41.
11
Ibidem: scrisoarea Congregaţiei De Propaganda Fide din 20 februarie 1889.
9
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Definitoriu! general a găsit alte două soluţii. Prima era aceea de a ceda
celui căruia va dispune Congregaţia De Propaganda Fide toate parohiile, cu
filialele lor, vacante din cauza lipsei de preoţi şi cele care pe viitor vor fi libere
din acelaşi motiv, lăsând franciscanilor un număr determinat de parohii, pe care
ei să le poată administra. A doua propunere era de a oferi franciscanilor unele
parohii ale diecezei (3-4 în fiecare decanat), renunţând definitiv la celelalte.
Dacă ar fi fost acceptată a doua propunere, cele 15 parohii care ar fi fost
încredinţate francisca.nilor erau următoarele: 1. Decanatul de Iaşi: Galaţi,
Botoşani, Huşi, Ismail; 2. Decanatul de Siret: Săbăoani, Hălăuceşti, Oţeleni,
Tămăşeni; 3. Decanatul de Bistriţa: Bacău, Călugăra, Văleni, Prăjeşti; 4.
Decanatul de Trotuş: Târgu Trotuş, Grozeşti, Focşani 12 • Însă nici aceste două
proiecte nu au fost acceptate de către cardinalul Simeoni, care nu era convins că
ele corespundeau necesităţilor spirituale ale Diecezei de Iaşi.
Având în vedere dificultăţile acestei probleme, a decis să nu ia nicio
decizie. În opinia sa, pentru rezolvarea problemei, era nevoie de intervenţia
supremă a Sfăntului Părinte 13 . Înainte de a cere deliberarea papei, la 27 iunie
1889 i-a scris Mons. Camilli, cerându-i părerea cu privire la posibilitatea
divizării diecezei în două zone: la nord, Episcopia de Iaşi, în timp ce la sud se
prevedea înfiinţarea unui vicariat apostolic cu centrul la Galaţi. Mons. Camilli
i-a răspuns că în sine proiectul era bun, însă nu corespunde adevăratelor nevoi
ale misiunii. În strategia pastorală a lui Nicolae Iosif Camilli se poate nota o
schimbare radicală, întrucât ideea divizării Moldovei în două zone a fost
prezentată de el însuşi superiorilor săi începând cu 1883. În aceeaşi scrisoare,
episcopul cerea noi misionari care să lucreze în toată Moldova, nu doar într-o
anumită regiune a diecezei 14 .
Însoţit de secretarul său, părintele Iosif Malinowski, episcopul de Iaşi, la
începutul lunii decembrie 1889, a plecat în străinătate. Parohul de Galaţi,
părintele Daniel Pietrobono, intuind că Mons. Camilli va merge şi la Roma
pentru a discuta cu superiorii Ordinului situaţia Diecezei sale, a scris Curiei
generale, îndernnându-1 pe superiorul general să-1 convingă pe Mons. Camilli
să-i orienteze pe seminariştii din Iaşi spre spiritualitatea franciscană, în vederea
înfiinţării unei provincii regulare 15 .
Ibidem: scrisorile părintelui Soldatich din 11 martie şi 15 martie 1889.
Ibidem: scrisoarea Congregaţiei De Propaganda Fide din 9 aprilie 1889.
14
Ibidem: scrisoarea Mons. Camilli către card. Simeoni din 2 iulie 1889; AERC Iaşi, voi. 1112, f.
319-320. Conform Mons. Camilli, problemele care nu puteau să fie rezolvate prin aplicarea
unui astfel de proiect erau: nu se puteau acoperi patru parohii vacarite; în Dieceza de Iaşi existau
câţiva misionari bolnavi sau nepregătiţi din punct de vedere teologic; nu se putea îngriji nici
măcar de parohiile existente, pentru că unii franciscani trebuiau să se întoarcă în provincia
proprie; seminarul pe care 1-a înfiinţat nu a reuşit să ofere numărul necesar de preoţi pentru
dieceză, întrucât lipseau resursele financiare pentru creşterea numărului seminariştilor.
15
Idem, voi. S/:XX.A-42: scrisorile părintelui Pietrobono din 15 decembrie şi din 30 decembrie
1889.
12

13
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Mons. Camilli, după ce a trecut prin Austria, Germania, Belgia, Franţa şi
Italia pentru a aduna fonduri pentru seminar, în martie 1890 se afla la Roma
pentru a discuta cu prefectul Congregaţiei De Propaganda Fide, cardinalul
Simeoni şi cu ministrul general al Ordinului, părintele Soldatich, viitorul
diecezei. Aceştia au acceptat propunerea de a divide dieceza în două zone: Iaşi,
unde trebuiau să rămână iezuiţii şi un anumit număr de franciscani aleşi de
episcop, sub conducerea sa şi Galaţi, rezervată conventualilor, sub conducerea
unui episcop sau a unui vizitator apostolic 16 •
După noi tratative avute la Roma cu superiorii săi, la finele lunii august
1890, Mons. Camilli i-a scris de la Monte Rubbiano, în septembrie, părintelui
Pietrobono, confirmându-i că a fost validat noul proiect al divizării diecezei în
două zone: în nord, Episcopia de Iaşi şi în sud, un nou vicariat apostolic, cu
centrul la Galaţi 17 . Soluţia a fost acceptată de către Papa Leon al XIII-lea la 28
septembrie 1890, în timpul audienţei acordate prefectului Congregaţiei De
Propaganda Fide, care 1-a informat, la 17 octombrie, pe superiorul general al
Ordinului despre această decizie, cerându-i şi o listă cu trei persoane pentru
numirea la Vicariatul Apostolic de Galaţi 18 .
Fără a şti nimic despre decizia papei din 28 septembrie 1890,
procuratorul general al misiunilor, pr. Lorenzo Caratelli, i-a trimis, la 29
septembrie, cardinalului Simeoni o scrisoare amplă în care îl ruga să ia în
consideraţie propunerea de dividere a misiunii în reşedinţe, conform proiectului
Definitoriului general din 11 martie 1889. Caratelli susţinea că diviziunea în
reşedinţe era în favoarea atât a ordinului, cât şi a episcopului, dar mai ales a
catolicilor din Moldova. El aducea următoarele argumente: 1. Divizarea în zone
ar duce inevitabil la dispariţia ordinului din Moldova; 2. Divizarea în zone faţă
de diviziunea în reşedinţe ar implica o mai mare agitaţie printre misionari. De
fapt, era mai simplu să se lase zece parohii, cu filialele lor franciscanilor decât
să fie transferaţi toţi franciscanii în sud. Ei ar suferi mult la vederea faptului că
parohiile lor au fost încredinţate altor preoţi. Drept urmare, ar exista numeroase
plângeri; 3. Divizarea în zone i-ar obliga pe superiorii ordinului să trimită în
Ibidem: scrisoarea părintelui Pietrobono din 1O martie 1890 către ministrul general.
Ibidem: scrisoarea părintelui Pietrobono din 1O septembrie 1890 către ministrul general.
18
ldem, voi. S/XX.A-41. Limitele dintre cele două zone erau bine stabilite: ,,Hotarul celor două
misiuni a fost determinat în felul următor: o linie care pleacă de la râul Prut, unde acesta taie
paralela 46°30'; şi urmând această paralelă se merge spre vest până la satul Tazlău. De la Tazlău
trebuie să se urmeze râul omonim, Tazlău, până la hotarul cu Transilvania". Astfel, judeţul
Bacău rămânea în zona încredinţată episcopului. Într-o scrisoare pe care părintele Pietrobono i-a
trimis-o ministrului general al Ordinului, la 16 decembrie 1890, se menţiona că era o mare
umilire pentru Ordin faptul că judeţul Bacău, unde se aflau mulţi catolici, nu făcea parte din
zona noului vicariat apostolic, rezervată conventualilor. Autorul scrisorii îi întreba pe superiorii
Ordinului dacă era încă posibil să i se solicite cardinalului Simeoni să schimbe hotarele celor
două regiuni, transferând judeţul Bacău în zona viitorului vicariat apostolic de Galaţi (AGO
Conv., fond Miss., serie Moldavia, voi. S/XX.A-42).
16
17
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partea de sud doar misionari de limbă română, întrucât în jurul oraşului Galaţi
locuiesc doar români. Prin urmare, nu s-ar putea trimite în noul vicariat
apostolic misionari din provinciile din Orient sau de naţionalitate germană,
poloneză, maghiară etc., după cum se făcea în trecut. Într-adevăr, catolicii care
vorbesc aceste limbi locuiesc în nordul Moldovei; 4. În istorie, susţinea
Caratelli, nu s-a mai întâlnit, decât în foarte puţine cazuri, ca Sfăntul Scaun să fi
eliberat de călugări un teritoriu cu scopul de a păstra sau spori credinţa
catolicilor; 5. Divizarea în zone ar bloca reforma administrativă, începută deja
în Dieceza de Iaşi. Într-adevăr, zona viitorului vicariat apostolic de Galaţi nu
dispunea de suficiente re şedinţe care ar fi putut primi cel puţin doi călugări 19 .
Prefectul Simeoni, după ce a analizat toate greutăţile care ar trebui
depăşite în cazul înfiinţării unui vicariat apostolic, i-a cerut Papei să revoce
decizia 20 . Începând din acest moment, Congregaţia De Propaganda Fide s-a
orientat, în tăcere, spre proiectul divizării diecezei în reşedinţe, urmând
propunerea Definitoriului general, fără să excludă totuşi totalmente ipoteza
divizării în zone.
La începutul anului 1894, Curia generală i-a cerut părintelui Pietrobono
un raport cu privire la toţi misionarii franciscani din Moldova. Pentru fiecare
dintre ei, superiorii ordinului doreau să aibă informaţii referitor la conduita,
formarea teologică, cunoaşterea limbilor, activitatea pastorală etc. Părintele
Pietrobono i-a răspuns prin scrisoarea din 15 ianuarie 1894, prezentând viaţa şi
situaţia fiecărui confrate de-al său. Franciscanii erau în număr de 20 şi aveau în
administraţie 18 parohii. Doar doi nu dădeau dovadă de zel în munca pastorală.
Toţi ceilalţi erau exemplari 21 .
19

Ibidem.

° Cf. P. Tocănel, op.cit., p. 733.

2

Volumul S/XX.A-41 (Redimensionarea zonei apostolatului
în Moldova) din Arhiva Curiei Generale a Franciscanilor Minori Conventuali,
fondul Misiuni, seria Moldova, nu conţine nicio scrisoare formală cu privire la această revocare.
Nici alte volume din această serie nu conţin, în mod explicit, informaţii despre o astfel de ştire.
Într-adevăr, după aceste dezbateri a urmat o perioadă de tăcere atât din partea episcopului
Camilli, cât şi din partea superiorilor Ordinului franciscan şi a Congregaţiei De Propaganda
Fide.
21
AGO Conv., fond Romania, voi. S/XX.B-1. Cei doi misionari care trebuiau să se îndrepte
erau: Anton Muccino (Pustiana) şi Rafael Migliorini (Luizi-Călugăra). Cei mai pregătiţi, zeloşi
şi echilibraţi misionari, în opinia părintelui Pietrobono, erau: Iosif Malinowski (laşi), Caietan
Liverotti (Săbăoani), Paul Mosel (Bacău). Ceilalţi franciscani din Moldova erau: Iosif Corradini
(Miclăuşeni), Ioan Botezătorul Occhipinti (Oţeleni), Bonaventura Leja (Paşcani), Anton Caneve
(Prăjeşti), Serafim Ferraccidi (Văleni), Petru Neumann (Valea Seacă), Iosif Giorgini (Cleja),
Dominic delia Posta (Târgu Trotuş), Anton Callus (Grozeşti), Ludovic Balla (Dărmăneşti),
Mihai Parlati (Focşani), Anselm Bazzichi (Hălăuceşti). Pe lângă cei 17 parohi, părintele
Pietrobono le-a scris superiorilor săi şi despre cei doi colaboratori ai săi, care-I ajutau la Galaţi:
călugării Francisc Orlandi şi Ulderic Cipolloni, ambii foarte buni. În relatarea sa, Pietrobono nu
oferă informaţii despre iezuiţii din Moldova, afirmând doar că aceştia lucrează în alte şapte
parohii ale Diecezei de Iaşi.
călugărilor noştri
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În timp ce superiorii Ordinului şi cei ai Congregaţiei De Propaganda
Fide pregăteau proiectul divizării diecezei în reşedinţe, episcopul Camilli venea
iarăşi cu propunerea divizării în zone. Prin scrisoarea pe care a trimis-o la 3
aprilie 1894 de la Bucureşti noului prefect al congregaţiei, cardinalul Miecislau
Led6chowski, Mons. Camilli îl asigura că, după lungi discuţii, cu regele Carol 1
şi cu unii dintre miniştri, cu privire la tema divizării, era convins că guvernul nu
se mai opunea divizării teritoriale a Diecezei de Iaşi. Regele dorea doar ca
problema să fie rezolvată pe cale diplomatică. Prin aceeaşi scrisoare, Mons.
Camilli îl informa pe prefectul Led6chowski că fiind atât de importantă
problema, a decis el însuşi să meargă la Roma pentru a oferi explicaţiile
necesare: "Cu voia lui Dumnezeu, voi pleca deci de la Bucureşti chiar mâine şi
voi lua calea spre Roma, unde însă nu ştiu astăzi să zic când voi ajunge, dorind
să mă întâlnesc cu unele persoane cu care am nevoie să discut. Va fi obligaţia
mea să mă prezint Eminenţei Voastre de cum voi ajunge la Roma" 22 .
Însă la Roma s-a decis altfel. Prin decretul din 16 aprilie 1894,
Congregaţia De Propaganda Fide l-a numit pe parohul de Galaţi, Daniel
Pietrobono, ministru provincial pentru franciscanii din România. Reverendul
părinte, ministrul general al Ordinului conventualilor sfăntului Francisc, a
expus ceva mai înainte, în numele său şi al membrilor Definitoriului său, acestei
Sfinte Congregaţii De Propaganda Fide, că, pentru a consolida disciplina
religioasă a membrilor Ordinului său din Misiunea din Moldova, se impune cu
necesitate ca să fie pus în fruntea sus-numiţilor călugări ai aceluiaşi Ordin un
frate din acelaşi Ordin, care să le coordoneze viaţa regulară; el trebuie să fie
înzestrat cu numirea de ministru provincial.
Sfănta Congregaţie, acceptând cu bucurie această cerere, 1-a numit în
calitate de ministru provincial al călugărilor săi din Regatul României pe R.P.
Daniel Pietrobono, aparţinând Ordinului minorilor conventuali şi misionar în
oraşul Galaţi, care a fost recomandat de către ministrul general şi de către
Definitoriu! acestuia pentru ca el să-şi exercite acolo oficiul sus-numit, conform
cu constituţiile apostolice; pentru aceasta a emis respectivul decret23 .
22
ACEP, fond NS, rubrica 109/1894, voi. 48, f. 347v. Din această scrisoare rezultă că regele
Carol, câţiva ani mai înainte, s-a opus divizării Diecezei de Iaşi în două zone. Această idee am
găsit-o doar aici; toate discuţiile care au avut loc la Roma în jurul proiectului divizării diecezei
nu au luat în discuţie un astfel de impediment.
23
AGO Conv. fond Romania, voi. S/XX.B-1. R.mus Pater Minister Generalis Ordinis
Conventualium S. Francisci, nuper huic Sacrae Congregationi de Propaganda Fide, nomine
suo suorumque Definitorum exposuit, ad corroborandam religiosam disciplinam alumnorum
sui Instituti, qui Moldavanae Missioni deserviunt, va/de esse expediens, si praedictis religiosis
viris unus praeficeretur ex eodem Ordine, qui ipsos în vita regulari regeret, munere Ministri
Provincialis insignitus. Quam petitionem Sacra haec Congregatio benigne excipiens, eiusdem
Ministri Generalis et sui Definitorii praesentatione commendatum, R.P. Danielem Pietrobono e
Minoribus Conventualibus, missionarium în urbe Galatz, nominavit Ministrum Provincialem
suorum religiosorum în regno Rumeno: ut iuxta apostolicas Constitutiones munus suum
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Prin scrisoarea din 26 aprilie, superiorul general Lorenzo Caratelli îi
mulţumea prefectului Led6chowski "într-un mod cu totul special" pentru că a
primit cererea de a-l numi pe Daniel Pietrobono provincial al franciscanilor din
România 24 •
3. Înfiinţarea Provinciei franciscane "Sfântul Iosif' din Moldova
La 19 februarie 1895, ministrul general al Ordinului i-a scris
provincialului Daniel Pietrobono, cerându-i să trimită o relatare completă
referitor la reşedinţele existente în Dieceza de Iaşi. Părintele Pietrobono i-a
răspuns la 24 februarie din Galaţi printr-o scrisoare lungă, în care enumera toate
parohiile Moldovei, propunând pentru fiecare decanat al diecezei unele parohii
în care, conform lui, se puteau deschide conventuri:
"1. În Decanatul de Iaşi (cu excepţia oraşului Iaşi) există patru case parohiale,
Cea mai bună şi cea mai importantă este la Huşi,
deci aceasta trebuie declarată convent. Horleşti este un sat; Paşcani e staţie feroviară;
Botoşani şi Huşi sunt oraşe. Catolicii din Paşcani şi Botoşani sunt aproape toţi
polonezi. Nu ne convine ca Paşcani şi Botoşani să fie declarate conventuri. Casa
parohială din Huşi nu se află în oraş, ci într-un sat vecin, care se află foarte aproape de
Horleşti, Paşcani, Botoşani, Huşi.

oraş.

2. Decanatul de Siret care se mai numeşte şi Decanatul de Roman: există 13
(sic!) case parohiale cu reşedinţă de paroh. Toate aceste parohii sunt bune, însă cea mai
bună, nu doar din decanat, ci din toată Moldova, e Săbăoani; prin urmare propun ca să
fie declarate conventuri: 1. Săbăoani, la care se poate adăuga Gherăeşti, pentru că
distanţa până la Săbăoani e de circa un sfert de oră. La Săbăoani ar putea să stea o
duzină de călugări care să administreze satele vecine; 2. Butea (Miclăuşeni); 3.
Hălăuceşti; 4. Adjudeni sau Tămăşeni.
3. Decanatul de Bistriţa, adică Decanatul de Bacău. Aici există 7 case cu
reşedinţe ale parohului. Ar fi opt, însă a opta (Valea Mare) ela o distanţă de 8 sau 10
minute de Faraoani; este administrată de acel paroh. Toate parohiile acestui decanat
sunt bune şi propun pentru conventuri: Bacău, Prăjeşti, Faraoani împreună cu Valea
Mare.
4. În Decanatul de Trotuş există cinci case parohiale; cele mai bune sunt Trotuş
şi Grozeşti, însă pentru convent propun doar Trotuş.
Prin urmare, ar fi de declarat conventuri nouă case: 1 în Decanatul de Iaşi; 4 în
Decanatul de Roman; 3 în Decanatul de Bacău (Bistriţa) şi 1 în Decanatul de Trotuş, în
total 9 şi adăugând Galaţi sunt 1O. Dacă v-aţi afla aici, aţi găsi conştientă şi foarte
corectă propunerea mea, iar dacă aţi face altfel, aţi judeca incorect".

Criteriile conform cărora părintele Pietrobono a ales parohiile care
trebuiau să fie încredinţate franciscanilor erau deja stabilite de Curia generală:
avantajul spiritual al catolicilor; colaborarea dintre preoţii diecezani şi
praedictum ibique exerceat; praesensque ad id edidit Decretum. Datum Romae ex Aedibus S. C.
de Propaganda Fide die XVI. Aprilis An. MDCCCXCJV. M card. Led6chowski, praef
24
ACEP, fond NS, rubrica 10911894, voi. 48, f. 350 v.
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franciscani; posibilitatea de a introduce viaţa regulară; meritele ordinului în
Moldova25 .
În acelaşi raport a trimis Curiei generale şi lista tuturor parohiilor, cu
filialele lor, divizate în patru decanate. În toată Dieceza de Iaşi erau la acea dată
26 de parohii, împărţite în felul următor: 1. Decanatul de Iaşi: 6; 2. Decanatul
de Roman: 8; 3. Decanatul de Bacău: 7; 4. Decanatul de Trotuş: 526 .
La 13 martie 1895, ministrul general al Ordinului, părintele Caratelli i-a
scris noului episcop de Iaşi, Dominic Jaquet (1895-1903), care se afla încă la
Roma, un Pro memoria, prin care îi cerea să se dedice cu toate puterile
concretizării înfiinţării unei provincii regulare în Moldova. Aceasta trebuia să
fie divizată în patru custodii, după decanatele diecezei. Conform părintelui
Caratelli, parohiile în care franciscanii trebuiau să formeze comunităţi erau: 1.
Decanatul de laşi: Galaţi şi Huşi; 2. Decanatul de Roman: Săbăoani, Hălăuceşti,
Butea; 3. Decanatul de Bacău: Bacău, Prăjeşti, Faraoani; 4. Decanatul de
Trotuş: Trotuş, Grozeşti 27 .

Mons. Jaquet era în sintonie cu proiectul părintelui Caratelli şi susţinea
a unei provincii regulare, prin intermediul creării de
conventuri în unele parohii ale diecezei, va face mai uşoară munca sa pastorală,
precum şi cea a ministrului provincial al Ordinului. Episcopul şi-a oferit toată
disponibilitatea pentru concretizarea deciziilor ministrului general şi ale
prefectului Congregaţiei De Propaganda Fide 28 •
După ce a studiat bine situaţia misionarilor din Moldova, provincialul
Daniel Pietrobono, după ce a primit acordul episcopului Jaquet, i-a convocat
pentru 20 iunie/2 iulie 1895 pe toţi franciscanii din dieceză la Bacău pentru a
discuta referitor la oportunitatea înfiinţării unei provincii regulare în Moldova.
Desfăşurarea reuniunii i-a fost prezentată prefectului Led6chowski atât de către
episcopul J aquet, prin scrisoarea din 21 iunie/3 iulie 29 , cât şi de către părintele
Pietrobono, prin scrisoarea din 22 iunie/4 iulie 30 ; ambele scrisori au fost trimise
de la Galaţi, reşedinţa provincialului.
În scrisoarea sa, Mons. Jaquet îl informa pe prefectul Led6chowski că,
la invitaţia ministrului general, franciscanii din Moldova s-au reunit la 20 iunie
la Bacău pentru a decide cu privire la înfiinţarea unei provincii regulare. El a
avut bucuria să constate că dorinţele tuturor misionarilor erau aceleaşi cu ale
Sfăntului Scaun. Prin urmare, participanţii la reuniune, fără nicio excepţie, i-au
cerut Sfăntului Scaun ca Misiunea din Moldova să fie ridicată la statutul de
provincie regulară. Episcopul saluta cu căldură această decizie a confraţilor
că înfiinţarea canonică

Cf. P. Tocănel, op.cit., p. 749.
AGO Conv., fond Romania, vol. S/XX.B-1.
27
Ibidem.
28
ACEP, fond NS, rubrica 109/1895, vol. 69, f. 767.
29
Ibidem, f. 805-808.
30
Ibidem, f. 809-81 O.
25

26

https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia X/20 15

247

31

săi • O a doua cerere a misionarilor, cu care episcopul era de acord, era ca

franciscanii să primească in perpetuum unele parohii în care ar fi fondat
conventuri şi de unde ar fi putut ajuta clerul secular în munca pastorală. Un
paragraf special al scrisorii episcopului Jaquet se referea la numărul parohiilor
care trebuiau să fie încredinţate franciscanilor. Aceştia cereau 12 din totalul de
26 de parohii. Acest număr îi părea un pic cam exagerat episcopului, care îi
mărturisea prefectului Led6chowski că, dacă numărul parohiilor trebuia să
rămână acelaşi şi pe viitor, el nu ar fi de acord 32 . Conform episcopului Jaquet,
pentru a putea asigura prezenţa franciscanilor în parohiile pe care Sfântul Scaun
le încredinţa lor, era nevoie de înfiinţarea unui seminar regular, pentru
susţinerea căruia sus-numitele parohii puteau să contribuie cu resurse
financiare 33 •
Am amintit deja că şi provincialul Pietrobono i-a transmis card.
Led6chowski concluziile reuniunii franciscanilor. Cu scrisoarea, el a trimis şi
procesul-verbal al întâlnirie 4 • Părerea celor cinci misionari care au lipsit de la
reuniune a fost aflată personal de însuşi părintele provincial. Şi ei, ca şi preoţii
participanţi la întâlnirea de la Bacău, au fost unanim de acord cu înfiinţarea
provinciei regulare. Parohiile propuse pentru a fi încredinţate franciscanilor
erau: Săbăoani, Butea35 , Hălăuceşti, Galaţi, Huşi, Prăjeşti, Bacău, Faraoani,
Călugăra, Trotuş. Părintele Pietrobono îl asigura pe prefectul congregaţiei că
pentru viitorii preoţi autohtoni au rămas 16 parohii "care ar putea să se tripleze
dacă Dumnezeu binecuvântează seminarul şi dacă este adevărat zelul pentru
mântuirea sufletelor" 36 •
La 22 iulie 1895, ministrul general Caratelli i-a scris prefectului
Led6chowski o petiţie lungă în care îi prezenta dorinţa veche şi mereu vie a
31

Ibidem, f. 805.
Ibidem, f. 806.
33
Ibidem, f. 807v.
34
Ibidem, f. 811. Din procesul-verbal reiese că la întâlnire au fost prezenţi următorii preoţi:
Caietan Liverotti, Mihai Parlati, Dorninic delia Posta, Bonaventura Mayer, Graţian Carpati,
Iosif Corradani, Dominic Miglioratti, Rafael Migliorini, Paul Mosel, Francisc Orlandi, Petru
Neumann, Ludovic Balla, Bonaventura Leja, Iosif Giorgini, Stanislau Czelusmiak, Iosif
Malinowski, Francisc Rallo, Anton Caneve, Ioan Botezătorul Occhipinti, Serafim Ferraccioli şi
Daniel Pietrobono. Lipseau, din motive întemeiate, următorii cinci preoţi: Anton Muccino,
Nazareno Cipolloni, Ulderic Cipolloni, Anton Callo, Monaldo Baglietti.
35
În copia scrisorii pe care părintele Pietrobono i-a trimis-o la 22 iunie 1895 cardinalului
Ledechowski, care se află în Arhiva Curiei Generale a Ordinului (AGO Conv., fond Romania,
vol. S/XX.B-1 ), deasupra cu vântului Butea este o notă care aminteşte faptul că acelaşi preot, în
scrisoarea din 24 februarie 1895, enumerase, printre viitoarele parohii încredinţate
franciscanilor, şi Adjudeniul, în timp ce în scrisoarea din 22 iunie 1895 nu mai apare această
parohie. Într-adevăr, în locul ei autorul numeşte parohia Călugăra, care nu se găsea printre cele
1O reşedinţe din scrisoarea din 24 februarie 1895.
36
ACEP, fond NS, rubrica 109/1895, vol. 69, f. 809. Părintele Pietrobono propunea doar zece
parohii, fiind de acord cu episcopul, în timp ce mulţi misionari ar fi dorit să primească 12
parohii.
32
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franciscanilor din Moldova de a se constitui într-o provincie regulară şi cerea
înfiinţarea ei canonică 37 . Noua provincie trebuia să aibă circa zece conventuri şi
să fie condusă conform constituţiilor şi decretelor Ordinului. Aceasta era
dorinţa tuturor membrilor Misiunii din Moldova şi a Definitoriului general al
Ordinului, care erau convinşi că în acest mod misionarii din Moldova ar fi putut
sluji mai bine credincioşii. Mai mult, înfiinţarea provinciei ar fi fost un câştig
pentru toţi membrii ordinului, aceştia putând astfel să respecte mai uşor
disciplina regulară şi voturile. Doar astfel bunurile materiale ale noii realităţi
bisericeşti puteau fi administrate conform legilor Ordinului şi dispoziţiilor
superiorilor, respectându-se şi normele impuse de constituţia Romanos
ponti.fices (8 mai 1881 )38 . Alte avantaje pe care, conform opiniei părintelui
Caratelli, le-ar fi adus înfiinţarea provinciei regulare erau: celebrările liturgice
ar fi căpătat o mai mare solemnitate; clerul secular ar fi putut fi ajutat în munca
pastorală de către călugări şi ar fi putut folosi conventurile franciscane pentru a
face exerciţii spirituale; relaţia dintre superiorii Ordinului şi membrii acestuia ar
fi devenit mai strânsă; se putea trece mai uşor la instruirea credincioşilor prin
intermediul fondării de şcoli parohiale şi alte instituţii de caritate; se putea
îngriji mai bine de formarea preoţilor autohtoni 39 . După enumerarea avantajelor
pe care le-ar fi adus înfiinţarea noii provincii regulare fie credincioşilor, fie
Ordinului, părintele Caratelli îi prezenta cardinalului Led6chowski propunerea
pentru decretul pe care congregaţia ar fi trebuit să-1 emită40 . Congregaţia De
Propaganda Fide a acceptat cererea ministrului general şi a emis, la 26 iulie
1895, decretul de înfiinţare a Provinciei franciscane Sfântul Iosif din Moldova,
compus din şapte puncte41 .
37

Ibidem, f. 815-819.
Ibidem, f. 815. Constituţia Romanos pontifices a fost scrisă pentru a rezolva controversele, cu
privire la bunurile materiale, ivite între episcopii şi misionarii regulari din Anglia şi Scoţia
(Acta Leonis XIII, voi. II, Romae, 1882, pp. 231-260).
39
Ibidem, f. 816.
40
Ibidem, f. 817r.-818v.
41
Ibidem, f. 824-825. În arhiva Congregaţiei pentru Evanghelizarea Popoarelor se găseşte copia
decretului. Secretarul congregaţiei i-a trimis ministrului general originalul sus-numitului decret
cu scrisoarea din 29 iulie 1895, informându-1 că episcopului de Iaşi i-a fost trimisă "o copie
autentică" a documentului (AGO Conv., fond Romania, voi. S/XX.B-1; AERC la<?i, voi.
411890, f. 92r.-93r). Decretul aproba toate punctele pe care le propunea ministrul general în
scrisoarea sa din 22 iulie 1895. Redăm aici şi textul în latină: Ordinis Minorum Conventualium
S. Francisci Conventualium Minister Generalis, nomine eliam suorum Adsistentium et
Definitorum, necnon singulorum suorum confratrum missioni Moldaviae, idest Diocesi
Jassiensi, deservientium, accedente insuper vota ipsius Episcopi Jassiensi: humiliter rogavit
hanc Sacram Congregationem de Prop. Fide, ut pro ingenti quo flagrat desiderio res sui
Ordinis in Moldaviafirmiori disciplina componendi, sequentia sibi concederet:
1. Ut in praedicta missione Moldaviae, usque moda suo Ordini commissa, regularis
eiusdem Ordinis provincia (sub titulo S. Joseph Sponsi B.M V) erigatur: propria instructa
Novitiatu, aliisque omnibus de iure spectantibus: quae insuper, iuxta Ordinis ipsius
38
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Primul punct al decretului ridica Misiunea franciscană din Moldova la
statutul de provincie regulară. Prin urmare, misionarii franciscanii nu se mai
aflau sub jurisdicţia Congregaţiei De Propaganda Fide, ci depindeau direct de
superiorii ordinului. Cu toate acestea, călugării destinaţi grijii sufletelor, chiar şi
cei autohtoni, trebuiau să susţină examenul pentru dreptul de misionar ca şi mai
înainte42 . Primul punct al decretului amintea şi de obligaţia înfiinţării unui
noviciat şi a altor instituţii care, conform dreptului şi constituţiilor Ordinului,
trebuiau să existe în toate provinciile franciscane.
Al doilea punct enumera toate şi fiecare din cele zece parohii
încredinţate franciscanilor: 1. Custodia de Galaţi (Decanatul de Iaşi): Galaţi,
Ruşi, cu o filială (Răducăneni); 2. Custodia de Săbăoani (Decanatul de Siret):
Săbăoani, cu trei filiale (Roman, Pildeşti şi Corhana), Adjudeni, cu 2 filiale
(Rotunda şi Buruieneşti), Hălăuceşti, cu şase filiale (Luncaşi, Zăpodia, Mirceşti,
Mogoşeşti, Cozmeşti, Muncel); 3. Custodia de Bacău: Bacău, cu 16 filiale
(Mărgineni, Gherăeşti, Baraţi, Cujbic, Osebiţi, Hemeiuş, Lespezi, Berghila,
Constitutiones, in Custodias dividatur: custodiam scilicet Bacoviensem, Galatiensem,
Saboanensem, et Trotuscensem, iu.xta quatuor eiusdem territorii Moldavani districtus.
II. Ut memoratae novae provinciae adtribuantur, un cum respectivis domibus
filialibus, domus missionis tantummodo decem, in Conventus singulae convertendae: quae
sequentibus in locis extant: nempe: Săbăoani, Adjudeni, Hălăuceşti, Galatz, Huşi, Prăjeşti,
Bacău, Fărăoani, Călugăra, Trotuş.

III. Ut unaquaeque ex dictis decem domibus seu Conventibus eiusdem provinciae, sicut
antea peractum est, cu ram animarum, iu.xta famen constitutiones pontificias, per suos religiosos
viros exerceat; arque inde suos faciat proventus fundorum parochialium: qui nihilo minus
Provinciae regulari nequaquam cedantur in proprietatem, sed tantum viris religiosis ibi
commorantibus in usumfructum, et iu.xta praescriptiones Constitutionis "Romanos Pontifices ".
IV. Ut dicta Provincia regularis valeas servatis servandis celebrare Capitula,
provincialesque Congregationes, ad eligendos proprios regu/ares superiores, iu.xta Ordinis
/eges.
V. Ut valeat superiores /ocales seu Guardianos per electionem renuntiare (usque dum
non perfecte ipsaformetur) etiam patres animarum curators, quamvis utrumque simul exercere
officium ipsis interdicatur.
VI. Ut eadem possit suos Superiores seu officiales singulos per novam electionem in
munere eodem confirmare, non obstante Constitutionum Ordinis prohibitione.
VII. Ut prima hac vice (cum in dicta Provincia Capitulum Provinciale modo nequeat
indici) Minister Genera/is, una cum suis Patribus Adsistentibus, ea possit in bonum praefatae
Provinciae peragere, praesertim quoad electionem Superiorum, quae ipsum Moldavanae
Provinciae Capitulum constituere per se valeret.
Hanc vero praedicti Ministri Generalis petitionem mature Sacra haec Congreagatio
examinavit: cumque probe perspiceret eamdem propositionem missioni in Moldavia existenti
va/de esse profuturam: eam in omnibus adprobavit. Quamobrem, provinciam regu/arem
Mo/davanam Ord. Min. Conventualium, legibus universis supra expositis additis (sub tutela S.
Joseph Sponsi B. V.M) erigit, et per praesens Decretum, contrariis quibusqumque non
obstantibus, erectam declarat.
Datum Romae ex Aedibus S. C. de Propaganda Fide die 26 }ulii, anno 1895.
M Card.LedochowskiPraef
42
P. Tocănel, op.cit., p. 750.
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Buhuşi, Schineni, Peletuci, Costei, Săuceşti, Izvoare, Piatra Neamţ, Năguleşti),
Faraoani, cu o filială (Valea Mare); Luizi-Călugăra, cu opt filiale (Chilvis,
Trebeş, Sacca, Secătura, Savatos, Coman, Găidar, Petricica), Prăjeşti, cu 9
filiale
(Traian,
Poiana, Iuraşcu Nou,
Satul Nou, Băluşeşti
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4.
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Al
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acorda
franciscanilor dreptul să se îngrijească de sufletele din parohiile încredinţate lor.
Acelaşi paragraf stabilea că beneficiile parohiale nu erau proprietatea
provinciei, ci călugărilor respectivelor parohii le era dat doar uzufructul,
respectând în acelaşi timp dispoziţiile constituţiei Romanos pontifices44 .
Al patrulea punct al decretului prevedea că noua provincie trebuia să
celebreze capitlurile provinciale, prin intermediul cărora trebuiau să fie aleşi

-.•• '" a.."""..." ·"""~,_,/&It._ .JN~-ltf..-;.............. d ...~
.. ,

.

.?

Ibidem, p. 752. În timp ce în relatările lui Jaquet (21 iunie 1895) şi Pietrobono (22 iunie
1895) se cerea ca franciscanilor să le fie încredinţate in perpetuum zece parohii, în petiţia pe
care ministrul general i-a trimis-o prefectului Led6chowski această formulă nu a fost inclusă ,
întrucât faptul era evident. Prin urmare, nici decretul nu folosea această formulă.
44
Această măsură a fost prevăzută de către ministrul general în scrisoarea pe care i-a trimis-o la
22 iulie 1895 cardinalului, din teamă că legile civile, pe viitor, ar fi putut suprima conventurile,
iar bunurile să fie trecute în patrimoniul statului, fapt care ar fi dus la pierderea fondurilor
parohiale (ACEP, fond NS, rubrica 109/1895, voi. 69, f. 816 v.).
43
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provinciali şi alţi superiori. Celebrarea capitlurilor provinciale este un
aspect intrinsec oricărei provincii regulare. Prin urmare, dacă decretul nu le-ar fi
menţionat, ele ar fi trebuit oricum celebrate.
În a cincea parte, decretul făcea o excepţie de la regula care prevedea că
oficiile de gardian şi de paroh nu puteau fi îndeplinite concomitent de aceeaşi
persoană. Dispensa dată membrilor noii provincii era determinată de numărul
mic al călugărilor.
Al şaselea paragraf prevedea o altă excepţie. Normele ordinului
stabileau că ministrul provincial putea fi reales doar în cazul în care nu ar fi
existat o altă persoană adaptată oficiului; părintele gardian nu putea fi reales în
acelaşi convent, decât doar după un an; alţi oficiali (asistenţi provinciali,
definitorii provizorii şi custozii) puteau fi realeşi. Numărul mic al călugărilor
din noua provincie 1-a determinat pe părintele general să ceară dispensă şi de la
această regulă. Dacă ar fi fost aplicată această normă, mulţi călugări ar fi trebuit
să schimbe deseori conventurile şi aceste transferuri ar fi r~rezentat o
dificultate pentru credincioşii parohiilor încredinţate franciscanilor 4 •
Ultimul punct al decretului acorda Definitoriului general dreptul de a
numi, doar pentru acea primă dată, superiorii provinciei. Într-adevăr, la
reuniunea Definitoriului general din 15 august 1895, părintele Daniel
Pietrobono a fost numit provincial, în timp ce în funcţia de secretar a fost numit
părintele IosifCorradini (parohul de Butea) 46 .
Definitoriu! general reunit la 17 decembrie 1895 i-a numit pe primii
custozi ai provinciei regulare: Petru Neumann (Bacău), Bonaventura Leja
(Galaţi), Ioan Botezătorul Occhipinti (Săbăoani), Anton Callus (Trotuş); în
aceeaşi zi au fost numiţi primii definitori provizorii: Iosif Malinowski (Galaţi),
Mihai Parlati (Trotuş); numirea definitorilor altor două conventuri (Săbăoani şi
Bacău) a fost lăsată la dispoziţia provincialului cu definitoriu} său. La aceeaşi
reuniune au fost numiţi următorii gardieni: Paul Mosel (Bacău), Dominic
Migliorati (Faraoani), Rafael Migliorini (Călugăra), Anton Caneve (Prăjeşti),
Francisc Orlando (Galaţi), Caietan Liverotti (Săbăoani), Iosif Giorgini
(Adjudeni), Dominic della Posta (Trotuş). Numirea gardienilor conventurilor
din Huşi şi Hălăuceşti a fost lăsată la dispoziţia provincialului 47 .
Un an după înfiinţarea provinciei, părintele Pietrobono, însoţit de
secretarul Corradini, a vizitat conventurile pentru a verifica dacă erau observate
toate regulile pastorale şi administrative. La sfârşitul vizitei, provincialul a
rămas mulţumit de modul în care confraţii săi se dedicau aplicării deciziilor
luate de către superiorii Curiei generale. Cu acea ocazie, părintele Pietrobono a
depus în casă 5.000 de franci, bani adunaţi de la unele conventuri din Moldova
45

46
47

Cf. P. Tocănel, op.cit., voi. III, pp. 755-756.
AGO Conv., Reg. min. gen., 1895, nr. 539-540.
P. Tocănel, op.cit., voi. III, 757.
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şi destinaţi ajutorării reşedinţelor

franciscane

sărace şi înfiinţării

seminarului

regular şi noviciatului .
Între 25 şi 27 noiembrie 1987, a avut loc la Săbăoani, cu aprobarea
ministrului general Caratelli şi sub preşedinţia ministrului provincial
Pietrobono, prima congregaţie intermediară 49 . De către custozii provinciei au
fost prezentate scurte relatări despre activitatea călugărilor şi despre viaţa
religioasă a credincioşilor. Pentru custodia de Trotuş nu a fost prezentat niciun
raport, pentru că părintele Anton Callus, care îi era custode, a murit cu puţin
timp înainte de congregaţia intermediară. Lucrările au continuat cu alegerea
custozilor, a definitorilor provizorii şi a gardienilor. Au fost aleşi custozi
următorii preoţi: Paul Mosel (Bacău), Bonaventura Leja (Galaţi), Bemardin Just
(Siret) şi Mihai Parlati (Trotuş).
Primul capitlu provincial, celebrat la Hălăuceşti între 12 şi 14 mai 1899,
sub preşedinţia părintelui Iosif Fonzi, definitor general, a tratat diverse teme:
înfiinţarea deja înfăptuită a seminarului regular şi a şcolii de cantori,
administrarea, alegerile etc. În funcţia de provincial a fost ales Anton Caneve,
în timp ce oficiul de secretar a fost încredinţat părintelui Iosif Malinowski. Au
mai fost aleşi încă patru custozi: Graţian Carpati (Bacău), Iosif Corradini
(Siret), Bonaventura Leja (Galaţi), Gustav Mayer (Trotuşi 0 .
48

Concluzie
Din cele prezentate mai sus, rezultă că misionarii franciscani din
Moldova au avut în părintele Daniel Pietrobono un prim provincial model.
Acesta nu s-a sustras de la nicio îndatorire în cadrul Provinciei franciscane
"Sfăntul Iosif' din Moldova. Paroh cu virtuţi alese, părintele Pietrobono, a fost
şi un bun organizator al franciscanilor care slujeau în Dieceza de Iaşi.
Anul acesta, când comemorăm 100 de ani de la moartea sa, fiecare
catolic din Moldova este invitat să privească la părintele Daniel Pietrobono,
care, prin lucrarea împlinită de-a lungul vieţii, constituie un exemplu de creştin
autentic şi preot fidel Bisericii.

AGO Conv., fond Romania, voi. S/XX.B-2: scrisoarea părintelui Pietrobono din 11 august
1896.
49
AGO Conv., fond Romania, Acta provincia/ia Provinciae Romaniae, voi. 1, 1897-1923, Acta
comitiorum Congregationis intermediae Provinciae hujus ad S. Josephum Sponsum B.M V.
Romaniae, habitae Săbăoani diebus 25, 26, 27 novembris 1897.
50
Ibidem. Documentele primului capitlu provincial au fost trimise la Roma la 3 iunie de către
părintele IosifFonzi, care rămăsese mulţumit de dezvoltarea Provinciei "Sfăntul Iosif'.
48

https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia X/20 15

253

Pledoarie pentru documente
Eugenia-Mărioara

MIHALCEA

Pleading for Documents
Abstract
This article is a pleading for researching documents from the archives because
they always give pleasant surprises. Not long ago, I had the chance to discover two
pictures of a building that proved to be the building that was located on the street
Mărăşeşti, the place where today is the seat of Bacau Town Hali. The building
belonged to Dionisie Ionescu, lawyer and his wife Sofia (formerly Candopol) and was
built in 1912. The fate of this building is very interesting, and because it was
considered was no longer fali within the urban landscape of the city of Bacau, in the
6th decade of the last century was demolished and in its place was built the
headquarters of Committee of PRM and then after 1989 became the seat of Bacau
Town Hali.
Keywords: Bacau, Dionisie Ionescu, lawyer, architecture, town hali

Am fost întotdeauna fascinată de istoria străzilor, a clădirilor situate pe
acestea şi de locuitorii lor de-a lungul vremii. Am dorit să cercetez povestea
unor case din Bacău din dorinţa de a afla cât mai multe informaţii bazate pe
1
documente: aşa a fost pentru casa Bacovia sau pentru "casa" Alecsandri 2, dar
despre imobilul care face obiectul prezentului articol nu ştiam nimic,
informaţiile au venit spre mine fără nici un efort, unele după altele de parcă
cineva mă îndemna să-i scriu povestea.
Cercetând un dosar, din fondul arhivistic Sfatul Popular al regiunii
3
Bacău, Secţia Gospodărie Comunală , în vederea rezolvării unei cereri adresate
instituţiei noastre, un dosar pe care l-am văzut de nenumărate ori până atunci,
am observat un plic, închis, ataşat unei situaţii referitoare la o expropriere. L-am
desfăcut imediat şi am avut o mare surpriză când am recunoscut imobilul în
care este astăzi sediul Poştei, de pe strada Mărăşeşti, alături de un imobil mare
şi impunător despre care nu ştiam nimic, dar care m-a impresionat. Din câteva
documente aflate în dosar, documente întocmite în anul 1964 de Comitetul
Executiv al Sfatului Popular al regiunii Bacău, rezulta că imobilul aparţinea
1

În "Vitraliu", Anul XV, nr. 5-6 (25) din septembrie 2006.
În "Acta Bacoviensia" -Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău, VIII, 2013, p. 163.
3
Arhivele Naţionale Bacău, fond Sfatul Popular al regiunii Bacău, Secţia Gospodărie
Comunală, d. 43/1964, f. 15.
2
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moştenitorilor

defunctului Dionisie Ionescu şi anume Dimitrie, Gheorghe şi
Dionisie Ionescu şi se propunea exproprierea şi demolarea lui în vederea
construirii unui sediu pentru Comitetul Orăşenesc şi Raional Bacău al PMR.
Pentru o perioadă nu am mers mai departe cu cercetarea pentru că nu
ştiam ce aş putea găsi în plus despre imobil sau proprietarii lui, asta până într-o
zi când mi-a venit ideea să citesc inventarul fondului arhivistic Notariatul
oraşului Bacău, gândindu-mă că aş putea găsi dosarul de succesiune al lui
Dionisie Ionescu, dat fiind că în documentaţia privind exproprierea se vorbea
despre moştenitorii defunctului Dionisie Ionescu. Cercetarea inventarului mi-a
oferit surpriza plăcută de a găsi nu un dosar succesoral, ci două, unul pentru
Dionisie Ionescu4 şi celălalt pentru Sofia Ionescu 5 - cei care s-au dovedit a fi
proprietarii casei susmenţionate.
Din dosarul succesoral, întocmit după decesul lui Dionisie Ionescu în
anul1954, rezultă că acesta s-a născut la 30 iunie 1875 în Buzău şi s-a căsătorit
la 1 octombrie 19006 la Bacău cu Sophie Candopol, născută la 29 iulie 1876 în
comuna Valea Rea.
Familia Candopol, cu origini în Grecia, aşa după cum rezultă din listele
electorale întocmite în anul 1871 de Primăria comuna Valea Rea 7, deţinea
întinse proprietăţi în acea zonă, unul dintre membrii familiei fiind Dimitrie, tatăl
miresei. Mama miresei, Eliza născută Iuraşcu, provenea şi ea dintr-o familie de
mari proprietari.
Cei doi părinţi vor constitui dotă la căsătoria fiicei lor Sophie cu tânărul
magistrat Dionisie, dotă care s-a ridicat la suma de 60.000 lei, din care 5.000 lei
valoarea trusoului compus din "îmbrăcăminte, lingerie, mobilă în casă şi alte
lucruri casnice", 36.000 lei în scrisori funciare rurale şi 19.000 lei care erau
păstraţi în depozit bancar, cu dobândă de 7%, de către părinţii miresei pentru cel
mult 2 ani de zile. Potrivit legii, părinţii miresei consemnau în act că dota putea
fi folosită de viitorii soţi "oricând ocaziunea favorabilă se va prezenta şi având
şi consimţământul nostru în această privinţă" 8 , pentru a se cumpăra imobile,
care deveneau în acest fel dotale.
După căsătorie, până în anul 1908, Dionisie Ionescu a fost judecător
supleant şi apoi judecător la Tribunalul Judeţean Bacău, fapt constatat
verificând actele notariale încheiate între anii 1901-1908, în vederea depistării
actului de cumpărare a terenului pe care urma să se construiască casa. Din
februarie 1909 el devine avocat9 .
Idem, fond Notariatul oraşului Bacău, d. 13811956.
Ibidem, d. 8411959.
6
ldem, colecţia Registre de Stare Civilă Bacău, d. 311900, f. 125.
7
ldem, fond Primăria oraşului Bacău, d. 9111870, f. 15.
8
ldem, fond Tribunalul Judeţean Bacău, d. 3/1900, f. 528.
9
ldem, fond Administraţia Financiară Bacău, d. 32211941.

4

5
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Cercetând actele de stare civilă pentru oraşul Bacău, începând cu anul
1901 , am depistat cu uşurinţă actele de naştere ale celor trei fii ai lui Dionisie şi
Sotiei Ionescu. În anul1901 10 , pe 23 august, s-a născut primul copil al tânărului
cuplu, care a primit numele de Dimitrie, probabil ca un omagiu adus bunicului
matern. După numai un an, pe 26 decembrie 1902 11 , s-a născut al doilea fiu,
botezat Gheorghe, iar pe 18 noiembrie 1906 12 a venit pe lume cel de-al treilea
copil, numit Dionisie, desigur, după numele tatălui său.
O perioadă, tânăra familie a locuit cu chirie în oraşul Bacău, pentru ca la
3 martie 1910, doctorul Traian Hilariu să-i vândă lui Dionisie Ionescu "imobilul
ce posed în oraşul Bacău, str. Bacău-Focşani nr.-, dinpreună cu tot locul, curtea,
grădina, fântâna şi toate construcţiile ce se află pe dânsul" 13 • Din conţinutul
actului rezulta că avocatul
locuia
cu
chirie,
la
momentul respectiv, chiar
în imobilul pe care 1-a
cumpărat
şi
care era
compus din trei camere şi
două holuri.
Pasul următor în
investigaţia întreprinsă a
fost cercetarea fondului
arhivistic Primăria oraşului
Bacău în vederea depistării eventualei autorizaţii de construire a casei din
fotografia găsită întâmplător şi care m-a impresionat, deoarece era evident din
conţinutul actului de vânzare-cumpărare că în imagine nu era imobilul cumpărat
în anul 191 O. Astfel, am identificat cererea adresată de Dionisie Ionescu
Primăriei Bacău prin care solicita autorizaţia de a construi un imobil pe terenul
proprietate situat pe strada Bacău-Focşani colţ cu Războieni 14 , în anul 1912.
Din cerere, dar şi din autorizaţia eliberată rezulta că urma să fie construită o
casă cu două etaje şi cu respectarea unor condiţii , şi anume să aibă fundaţie de
beton de "var hidraulic", soclul să fie din beton de ciment, zidăria din cărămidă
"bine arsă", înălţimea clădirii de la nivel până la streaşină trebuia să aibă cel
puţin 8 m, iar acoperişul să fie din ţiglă sau tablă 1 5 .

Idem, Colecţia Registre de Stare Civilă Bacău, d. 1/1901 , actul nr. 318 .
Idem, d. 2/1902, actul nr. 488.
12
Idem, d. 2/ 1906, actul nr. 434.
13
Idem, fond Tribunalul Judeţean Bacău, d. 2/1 910, f. 18.
14
Strada Războieni avea ieşirea în actuala stradă Mărăşeşti prin strada Dumbrava Roşie.
15
Idem, fond Primăria oraşului Bacău, d. 69/1912, f. 7-10.
10

11
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Planurile construcţiei, care din nefericire nu poartă semnătura
arhitectului, ne arată o casă cu subsol, parter şi etaj, la care se ajungea cu o
scară interioară. La subsol urmau să existe o spălătorie, o cameră pentru
calorifer şi alte două camere pentru legume şi vin. La parter, pe partea stângă a
clădirii privită din partea de intrare de pe strada Mărăşeşti, erau proiectate o sală
pentru luat masa, un fumoar, o sufragerie şi bucătăria, despărţite de un hol mare
şi o sală de aşteptare de partea dreaptă unde se aflau un salon, un antreu şi un
birou. Etajul cuprindea un dormitor al părinţilor, unul al copiilor, o cameră
https://biblioteca-digitala.ro
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pentru musafiri, baie, debara, camera servitorilor, o
arăta destinaţia, două terase şi un vestibul mare.
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pentru care nu se
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Nu ştim cum a locuit familia în această casă şi ce s-a întâmplat cu ea
pentru o lungă perioadă de timp. Cercetând inventarul fondului arhivistic
Administraţia Financiară a judeţului Bacău nu am identificat documente
referitoare la impozitarea imobilului proprietate a lui Dionisie Ionescu, dar am
depistat un dosar privind impozitarea sa în calitate de avocat şi unde el face
referire şi la clădirea în care-şi desfăşura activitatea. Astfel, din Declaraţia de
impunere fiscală pentru activitatea de avocat, pe exerciţiul 1945-1946, dată de
Dionisie Ionescu Administraţiei Financiare de Constatare, Circumscripţia a II-a
Bacău, am aflat că acesta împreună cu soţia au fost refugiaţi în comuna Mislea
https://biblioteca-digitala.ro
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din judeţul Prahova în perioada 1 aprilie - 15 decembrie 1944. Din acest motiv,
el solicita să nu fie impus la impozit, deoarece nu şi-a exercitat activitatea.
Acolo a locuit în Schela Societăţii "Steaua Română" S.A. şi , aşa după
cum declara, a primit acel spaţiu de la Societate deoarece era avocatul acesteia.
Desigur că nu a fost o perioadă uşoară pentru el şi soţie , mai ales că nici la
întoarcerea la Bacău nu-i aşteptau veşti bune. După cum declara către fise, a
găsit propria casă "ocupată de Partidul Comunist" şi i s-a pus la dispoziţie un
apartament la parterul caselor Ciuchi de pe strada Războieni nr. 4 16 .
Din documentele fiscale rezultă, de asemenea, că în anul 1943, doi
dintre fii familiei Ionescu, şi anume Dimitrie şi Gheorghe, nu erau căsătoriţi
încă şi locuiau în Bucureşti, iar Dionisie era căsătorit, fiind tot avocat, ca tatăl
său şi locuia în Bacău în casa din strada Războieni nr. 1, adică imobilul vechi şi
care fusese cumpărat în anul 1910. Dionisie a fost pentru o perioadă scurtă, în
anul 1940, ajutor de primar şi avea să fie numit prefect al judeţului Bacău , la 28
octombrie 1944 17 fiind socotit primul prefect "democrat" şi în acest fel, poate, a
pecetluit soarta imobilului despre care scriem.

Imagine de la încheierea ultimei vizite la Bacău a lui George Enescu, în mai 1946, la
reîntoarcerea din URSS, pe scările Palatului Administrativ. Pe primul rând, de la
stânga: C. Paşcanu, prefectul D.D. Ionescu, George Enescu, M. Leibovici (şefa de
cabinet a prefectului), Maria Cantacuzino-Enescu şi av. Alexandru Floareş . In grup,
alte personalităţi ale judeţului şi locuitori din Tescani

Ultima declaraţie de impunere la fise a lui Dionisie Ionescu tatăl datează
din februarie 1953 când el declara că locuieşte în imobilul din strada Dumbrava

Imobil vecin cu actualul sediu al Arhivelor Naţionale Bacău.
Vilică Munteanu, Prefectura judeJului Bacău - trecut şi prezent, Bacău, 1996, p. 53. A fost
prefect până în anul 1948.
16
17
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nr. 1 (fostă Războieni nr. 1) şi că imobilul din Calea Mărăşeşti nr. 18 era
ocupat de "UFDR la etaj şi Cabinetul de Partid la parter".
Povestea casei şi a familiei este în continuare interesantă şi, în acest fel,
ajungem la momentul 31 ianuarie 1954 când aflat internat la Spitalul Unificat
de Adulţi din Bacău, Dionisie Ionescu a decedat. După cum era procedura, s-a
solicitat dezbaterea succesiunii averii rămase după decesul său de către
Notariatul de Stat Principal Bacău, fiind citaţi cei patru moştenitori, şi anume:
soţia defunctului- Sofia D. Ionescu şi Dimitrie, Gheorghe şi Dionisie Ionescufiii defunctului.
Potrivit legii, un reprezentant al notariatului a întocmit un inventar al
bunurilor care urmau să fie împărţite moştenitorilor, fapt care ne permite să
putem reconstitui într-o oarecare măsură cum arăta casa în interior la momentul
decesului lui Dionisie Ionescu. Astfel, la parter se găseau: două camere de 12
m.p. fiecare, una cu ciment pe jos şi fără sobă, cealaltă cu duşumea, o cameră
de 15 m.p. cu parchet şi sobă de faianţă, o cameră de 23,75 m.p. cu parchet şi
fără sobă, apoi un hol de 30 m.p. cu parchet şi sobă de teracotă, o altă cameră de
22,50 m.p. cu parchet şi sobă de teracotă, două săli, două cămări, o marchiză şi
un WC cu ciment pe jos şi o sală şi o cămară cu parchet pe jos. Potrivit celui
care a efectuat inventarierea din partea notariatului, suprafaţa încăperilor de la
parter era de 172,25 m.p., iar a celor de la etaj de 145 m.p.
La etaj era o cameră de 16 m.p. cu parchet şi sobă de teracotă, un hol de
38,25 m.p. cu sobă de teracotă, alte două camere de 17,75 şi 30 m.p. cu sobe de
teracotă şi una de 24 m.p. fără sobă, o baie de 9 m.p. cu ciment şi o altă cameră
de 10 m.p. cu parchet şi sobă. Tot la etaj erau trei verande din beton.
Subsolul avea un beci din cărămidă şi instalaţia pentru încălzire,
deoarece imobilul avea şi calorifere pe lângă sobe.
În curte mai exista o clădire construită din cărămidă şi care avea şase
camere dotate cu sobe, două antreuri şi o baie, totul pe o suprafaţă de 138,25
m.p., după cum aprecia cel care a efectuat inventarierea. Se menţiona că terenul
aferent clădirilor era de aproximativ 2.000 m.p. şi că totul era evaluat la circa
250.000 lei.
Din dosarul succesoral aflăm că în acel moment Dionisie D. Ionescu,
fost prefect de Bacău şi fiul cel mic al defunctului, locuia în Bucureşti, fiind
Directorul Protocolului din Ministerul Afacerilor Externe. Tot la Bucureşti
locuia şi Dimitrie, care în septembrie 1954, printr-o declaraţie comună, dată la
Notariatul de Stat Bucureşti, împreună cu fratele său Dionisie, acceptau
succesiunea fără nicio condiţie. O declaraţie similară a dat şi Gheorghe D.
Ionescu care era inginer şi domicilia în Braşov.
Şi acum vine partea interesantă a dosarului succesoral, deoarece Sofia
D. Ionescu aduce în discuţie faptul că după defunctul soţ nu au rămas două
imobile aşa cum s-a arătat în inventarul întocmit de autorităţi, deoarece la
căsătorie ea a avut dotă constituită de părinţii ei, iar clădirea mică şi întreg
terenul au fost cumpărate cu bani dotali, deci este bun dotal şi nu intră la
https://biblioteca-digitala.ro
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succesiune, contestând în acest fel inventarul întocmit de notariat şi adresându-se instanţei pentru a stabili adevărul.
Acest fapt este confirmat de Tribunalul Popular al oraşului Bacău prin
sentinţa civilă nr. 940 din 18 mai 1956 18 , care în urma probelor aduse de soţia
defunctului, a stabilit că formează masa succesorală după defunctul Dionisie
Ionescu doar jumătate din clădirea cu etaj situată pe Calea Mărăşeşti nr. 20, iar
jumătate din clădire, precum şi clădirea veche situată pe strada Dumbrava Roşie
nr. 1 împreună cu cei 2.000 m.p. teren pe care se află cele două clădiri sunt bun
dotal al Sofiei D. Ionescu.
Atât în dosarul succesoral, cât şi în dosarul civil nr. 5860/1955 al
Tribunalului Popular al oraşului Bacău, Sofia Ionescu aduce ca argument copii
ale actului de căsătorie şi a dotei pe care i-au constituit-o părinţii susţinând că
actul de vânzare-cumpărare s-a pierdut în timpul celui de-Al Doilea Război
Mondial şi a prezentat martori care au susţinut că terenul de aproximativ 2.000
m.p., precum şi clădirea din strada Dumbrava nr. 1 au fost cumpărate cu bani
dotali şi numai clădirea din Calea Mărăşeşti nr. 20 este făcută ulterior şi este
bun comun al celor doi soţi.
Aşa cum arătam mai sus, actul de cumpărare a fost încheiat în anul 191 O
şi l-am găsit în arhiva Tribunalului Judeţean Bacău, doar că din conţinutul lui
nu rezulta că imobilul şi terenul au fost cumpărate din bani dotali şi Sofia sau
,părinţii ei nu sunt menţionaţi în document. Din experienţa noastră cunoaştem că
de regulă acest fapt era menţionat în documente, dar nu considerăm că este
necesar să facem alte comentarii în acest sens.
Situaţia pe care am întâlnit-o în acest dosar succesoral a fost un fapt
surprinzător şi la care nu am avut un răspuns, cu atât mai mult cu cât Sofia nu
avea la rândul ei alţi moştenitori decât pe cei trei fii, şi având şi ea o vârstă
înaintată. Singura explicaţie ar putea fi că familia nu dorea să plătească o taxă
pentru succesiune prea mare aşa cum ar fi trebuit dacă toată averea era socotită
bun comun al celor doi soţi. De altfel, după numai doi ani şi câteva luni, pe 8
noiembrie 1958 19 a murit şi Sofia, tot la Spitalul Unificat de Adulţi din Bacău,
la vârsta de 83 de ani.
Potrivit Certificatului de moştenitor nr. 14 din 18 iulie 1959 20 eliberat de
Notariatul de Stat al oraşului Bacău, de pe urma defunctei Sofia Ionescu au
rămas următoarele bunuri: "un şifonier vechi, un pat de fier, o dormeză, o
etajeră, o masă ovală cu 4 scaune, lenjerie de pat şi corp, o saltea toate vechi şi
Arhivele Naţionale Bacău, fond Notariatul de Stat al oraşului Bacău, d. 13811956, f. 45-46
prin sentinţa civilă nr. 313411955 contestaţia i-a fost respinsă neacceptându-se proba cu
martori).
18

(iniţial

19

Idem, d. 84/1959, f. 13.
Ibidem, f. 43 şi 68 (interesant că în cele două certificate păstrate în dosar care au acelaşi
număr şi dată suprafeţele sunt total diferite, fapt datorat reevaluării solicitate de moştenitori care
a dus la o remăsurare a terenului).

20
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uzate... 113 din suprafaţa de 5.620 m.p., adică 1.873,34 m.p. teren de
construcţie situate în Bacău, str. 1. C. Frimu nr. 33, şi 1/3 din casă moştenire de
la părinţi, suprafaţa de 724 m.p. teren situat în Bacău, strada Dumbrava Roşie
nr. 1, proprietatea def. prin cumpărare cu bani dotali împreună cu casa ...
suprafaţa de 720 m.p. teren situat în Bacău, Calea Mărăşeşti nr. 16/20 dobândită
de def. prin cumpărare cu bani dotali şi jumătate din casă". Potrivit
certificatului, cei trei fii au acceptat succesiunea cu o cotă de 1/3 din masa
succesorală, dar în mod diferit. Astfel, dacă Gheorghe a acceptat pur şi simplu
succesiunea, ceilalţi doi, Dimitrie şi Dionisie au acceptat-o sub "beneficiu de
inventar". Deoarece în urma unei prime evaluări cei trei urmau să plătească o
taxă de 5.727 de lei fiecare, aceştia au contestat evaluarea printr-o petiţie
adresată Ministerului de Finanţe, în urma căreia la 8 aprilie 1960 s-a făcut o
nouă evaluare a masei succesorale, care a stabilit valoarea succesiunii la
180.790,93 lei, fapt care însemna reducerea taxei la 3.651,40 lei de fiecare
moştenitor. Despre imobilul din Calea Mărăşeşti nr. 16/20 se arăta că este "din
zidărie de cărămidă, acoperit cu ţiglă, având parter, etaj şi subsol (beci) ... este
dotat cu instalaţie de încălzire centrală, instalaţie de lumină şi canal ... gradul de
uzură este de 15%"21 •
Şi după toate acestea, certificate de moştenitor, sentinţe civile pentru
stabilirea succesiunii după Dionisie Ionescu şi apoi după Sofia D. Ionescu vine
simplu deznodământul: imobilul din Calea Mărăşeşti trebuia dărâmat deoarece
nu se încadra în planul de sistematizare al oraşului şi de aici fotografia clădirii
din dosarul despre care scriam la începutul articolului nostru.

Casa văzută din faţă. În dreapta, blocul de pe Calea Mărăşeşti nr. 4

În iunie 1964, Comitetul Executiv al Sfatului Popular al regiunii Bacău
a trimis Direcţiei pentru Problemele Organelor Locale şi ale Administraţiei de
Stat din cadrul Consiliului de Miniştri documentaţia privind exproprierea unor
terenuri şi construcţii situate în Bacău, necesare în vederea construirii sediului
21

Ibidem, f. 38 (imobilul aparţinu-se părinţilor Sofiei şi anume Dimitrie şi Eliza Candopol).
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Comitetului de Partid Oraş şi Raion Bacău. Documentaţia cuprindea un
memoriu justificativ, un memoriu tehnic şi un plan cu amplasarea construcţiei şi
terenului care urma să fie expropriat. În memoriul justificativ găsim explicaţia
pentru care a fost necesară demolarea clădirii fostă proprietate a familiei
Dionisie şi Sofia Ionescu.

Casa văzută din lateral-faţă. În stânga, clădirea Poştei

Astfel, s-a apreciat că "pentru desfăşurarea în bune condiţiuni a muncii
Comitetului de Partid Raional şi Orăşenesc, Direcţia de Sistematizare,
Arhitectură şi Proiectarea Construcţiilor a întocmit Proiectul nr. 435/1963 în
faza SA şi STE - sediul PMR raion şi oraş Bacău, proiect care a fost avizat de
CC al PMR, Secţia Gospodărie de Partid. Actualul sediu se află într-o clădire
improprie, necorespunzătoare , este o clădire de locuit nefamiliară, a cărei
poziţie şi amplasament în cadrul noului centru al oraşului Bacău este cu totul
necompatibilă ansamblului nou creat. Pe artera nouă a centrului oraş Bacău
Calea Mărăşeşti în continuare cu strada N. Bălcescu, vechea clădire rămasă
nedemolată din motive obiective, neexistând la acea dată un alt edificiu care
să-i înlocuiască funcţiunea, nu mai respectă linia roşie a clădirilor alăturate
creând un aspect dezagreabil, în acelaşi timp stricând aspectul de mobilare a
străzii , neîncadrându-se nici ca arhitectură, nici ca aliniament cu clădirile din
jur". În memoriul tehnic se arăta că suprafaţa de teren propusă exproprierii ar fi
de 1.361 m.p. cu o suprafaţă construită de 736 mp. , iar corpul de clădire în care
funcţiona Comitetul orăşenesc de partid era descris astfel: " este de tip urban are
parter şi etaj şi beci. La execuţia acestei construcţii s-au întrebuinţat
următoarele materiale: fundaţia din beton, pereţii din cărămidă, şarpanta din
lemn de brad, învelitoarea din tablă zincată, pardoselile din scânduri şi parchet,
tâmplărie din lemn dublă, sobe de teracotă, instalaţie de lumină electrică,
instalaţie de apă canal [ ... ] Luând în consideraţie materialele care au fost
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia X/20 15

263

folosite la executarea acestui imobil se încadrează în tipul 3 calitatea 1-a. Cu
toate că imobilul este vechi a fost bine întreţinut, în prezent se află în stare

bună" 2 2 .

Proiectul nr. 435/1963 23 a prevăzut realizarea unei clădiri care urma să
aibă patru etaje, primele două să fie utilizate de Comitetul Orăşenesc al PMR şi
ultimele două de Comitetul raional al PMR şi care s-a considerat că, situat lângă
sediul Comitetului Regional al PMR24 şi blocul de pe Calea Mărăşeşti, se
încadra în noua arhitectură a oraşului Bacău.

Imagini ale casei dinspre sud

şi

nord

Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectură şi Sistematizare a
avizat 25 în iunie 1964 proiectul elaborat de DSAPC în una din cele trei variante
propuse, cu mici observaţii, din care cea mai importantă se referă la apropierea
Idem, fond Sfatul Popular al regiunii Bacău, Secţia Gospodărie Comunală, d. 43/ 1964, f. 314.
23
Idem, fond Comitetul Regional Bacău al PCR, d. 1911963.
24
Clădirea în care funcţionează Poşta.
25
Arhivele Naţionale Bacău, fond Comitetul Regional Bacău al PCR, d. 22/1 963 .
22
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noului sediu proiectat de sediul Comitetului regional al PMR la numai 16 m
pentru a se mări în acest fel distanţa între blocul de locuinţe situat la nord de
amplasamentul propus. Valoarea orientativă a investiţiei era avizată la suma de
1.900.000 lei.
Direcţia de Sistematizare, Arhitectură şi Proiectarea Construcţiilor prin
proiectul întocmit a făcut următoarea precizare privitor la modul cum se înscria
obiectivul în arhitectura oraşului: "Clădirea viitoare a sediului orăşenesc şi
raional PMR face parte din categoria edificiilor publice unicat şi este una dintre
cele mai reprezentative construcţii în cadrul oraşului Bacău, împreună cu sediul
Comitetului Regional PMR, Sfatul Popular Regional şi Orăşenesc Bacău,
Tribunalul Regional, oraş şi raion Bacău, clădirea Casei de Cultură etc"26
Cu precizarea că în locul casei avocatului Dionisie Ionescu, construită în
anul 1912, cu respectarea tuturor cerinţelor acelui moment privind materialele
de construire şi celelalte detalii privind construcţia, dar care desigur că nu avea
cum să respecte planul de sistematizare creat după 50 de ani, s-a construit
clădirea în care funcţionează astăzi Primăria municipiului Bacău, socotită
perfect integrată clădirilor şi detaliilor de sistematizare ale oraşului Bacău din
anii '60 ai secolului trecut.
Personal cred că imobilul proprietate a familiei Dionisie Ionescu se
încadra perfect în arhitectura oraşului la început de secol XX, dacă ne uităm la
puţinele, din nefericire, clădiri care au scăpat fenomenului sistematizării din
centrul oraşului Bacău şi anume cea în care este astăzi Prefectura Bacău, fostul
sediu al Primăriei Bacău (apoi fostă bibliotecă a oraşului) sau cea în care este
Teatrul Bacovia şi care a fost construită de către soţia Mareşalului Alexandru
Averescu, Clotilda, şi care era destinată activităţii unei societăţi de ocrotire a
tinerelor fete fiind apoi închiriată de proprietari pentru hotel şi sală de teatru
sfărşind prin a fi naţionalizată.
Casele au, fiecare, vieţile şi poveştile lor şi menirea noastră, a arhivişilor
şi cercetătorilor în Arhive, este să le facem cunoscute, iar, pe baza
documentelor, vom şti şi vom înţelege mai bine istoria şi trecutul oraşului. Şi să
nu uităm, atunci când trecem pe lângă clădirea în care astăzi funcţionează
Primăria municipiului Bacău, că acolo a existat o altă casă în care a locuit o
familie cu trei băieţi ... , şi că documentele vă aşteaptă să descoperiţi poveşti
uimitoare despre alte "case cu secrete" din Bacău.

26

Idem, d. 19/1963.
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Un ofiJer de elită...

Colonelul băcăuan Ioan Pandele
Luminiţa

GIURGIU
Teodora GIURGIU

An elite offlcer ...

Colonel Ioan Pandele - Son of Bacău
Colonel Ioan Pandele was horn in Comăneşti, county Bacău. He advanced in
rank fromjunior lieutenant (1912) till colonel (1938). During his career, indifferent the
echelon where he activated, battalion or General Staff, he was appreciated with
laudatory remarks. We can mention his heroic facts from the First World War
campaign for which he received high Romanian and Italian decorations.
Keywords: Colonel Ioan Pandele, First World War, Poland, commandant,
regiment, General Staff

Colonelul Ioan Pandele s-a născut la 24 noiembrie 1889 în localitatea
jud. Bacău, ca fiu al lui Vasile şi al Chiţei. S-a căsătorit cu
domnişoara Ana Nichitoianu pe 12 iulie 1925, la Biserica "Sfăntul Ilie" din
oraşul Craiova.
Cariera sa militară a început odată cu admiterea, la 1 octombrie 1911, la
Şcoala Militară de Infanterie, pe care o termină un an mai târziu, la 1 iulie 1912.
Avansat la gradul de sublocotenent, va fi repartizat la Regimentul 8
"Dragoş" nr. 29, cu care va lua parte la Campania din Bulgaria (mobilizat la 23
iunie 1913, prin Înaltul Decret nr. 4686 şi demobilizat la 13 august, acelaşi an
prin Înaltul Decret nr. 551 0) 1•
În "Foaia calificativă" întocmită, la 31 octombrie 1913, de comandantul
regimentului, colonelul Derigault, este consemnat: "înaintat pe 23 iunie şi
mobilizat pe aceiaşi zi; a luat parte cu regimentul în campania din Bulgaria,
trecând Dunărea în calitate de şef de pluton la Compania 1. Şi-a condus bine
plutonul; a dat probe de rezistenţă urmând toate marşurile regimentului până la
Vladovec şi înapoi în ţară până în garnizoană. Arată multă bunăvoinţă, s-a
ocupat de aproape de oamenii ~lutonului său. Conduită bună. Se prezintă bine,
sănătos. Poate face campania" . A absolvit, cu calificativul "bine", Cursul de
tragere cu arma din cadrul Şcolii de Tragere a Infanteriei cu Arma3 .
Comăneşti,

Arhivele Militare Române (în continuare A.M.R.), Fond Memorii Bătrâni, litera P, colonei, d.
155, f. 2.
2
Ibidem, f. 5.
3
Ibidem, f. 6.
1
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Noul comandant al regimentului, colonelul Kollori îl notează, la 31
octombrie 1914: "ofiţer cu înfăţişare ostăşească, sănătos şi capabil să facă
campania. Are bune cunoştinţe profesionale şi pentru gradul următor. Se ocupă
serios ca să-şi completeze cultura generală. Ofiţer energic cu bune însuşiri de
combatant; are voinţă; îşi asumă răspunderea şi arată iniţiativă. Cunoaşte
regulamentele şi le aplică bine. La aplicaţiile pe hartă şi pe teren a dovedit
multă pricepere. A instruit recruţii Companiei 1 în mod satisfăcător. A absolvit
Şcoala de Tragere în bune condiţii. Pe timpul concentrării a fost repartizat la
Regimentul 69 Infanterie unde şi-a îndeplinit serviciul bine. Este un bun ofiţer
4
căruia i se pot da însărcinări" • A fost avansat la gradul de locotenent la 1 iulie
1916 (Înaltul Decret nr. 2440), mobilizat şi mutat la Regimentul 69 Infanterie.
A fost mobilizat la 15 august 1916 (Înaltul Decret nr. 2784).
Participarea la campania Primului Război Mondial este relatată în
cuvinte sobre în "Memoriuul" redactat la 1 mai 1918: "1) La declararea
mobilizării mă aflam în Regimentul 69 Infanterie Dorohoi, ca [sic!] comandant
al Companiei 6, cu gradul de locotenent. 2) După retragerea din Muntenia, am
trecut prin fuzionare în Regimentul 69/77 ca [sic!] comandant al Companiei 2 şi
Companiei Stat Major al regimentului, cu gradul de locotenent. Cu începere de
la 28 mai 1917 am fost mutat în Regimentul "Constanţa" nr. 34 ca [sic!]
comandant al Companiei 11. De la 29 iulie la 20 august 1917 am comandat
Batalionul 2 din Regimentul 34 Infanterie la Mărăşeşti şi Muncelu. De la 20
august, am luat comanda Companiei 2 până la începutul lui decembrie 1917,
când am luat comanda Batalionului 1 din Regimentul 34 lnfanterie, ca locţiitor
al căpitanului Mironescu Onoriu, până la 20 decembrie, apoi am luat din nou
comanda Companiei 2 până la 28 ianuarie, când căpitanul Mironescu fiind
demobilizat, am luat comanda batalionului, pe care o am şi în prezent. 3) Ca
[sic!] comandant al Companiei 6 din Regimentul 69 Infanterie am luat parte la
următoarele lupte: a) 28 august 1916 la Lăpuşna (subliniere în text), pe valea
Gorgheny (Transilvania). La această luptă am luat parte efectiv cu [sic!]
compania, iar după încetarea luptei, compania mea a primit însărcinarea să facă
serviciul de avanposturi pentr:!;l întreg regimentul; b) 5 septembrie 1916 la AlsoFancsal (subliniere în text). In această luptă am fost însărcinat să formez cu
[sic!] Compania 6 flangarda pe dreapta în timpul marşului de apropiere. Când a
început lupta am intrat la atac. Aici, comandantul regimentului, locotenentcolonelul Piperescu Nicolae, văzându-mă personal cum am executat înaintarea,
a trimis în timpul luptei pe adjutantul său pe lanţul de trăgători la mine ca să-mi
transmită mulţumirile sale pentru felul cum m-am purtat în cursul acestei lupte;
c) 17 septembrie 1916 la Idecs-Patak. La această luptă am luat parte numai cu
[sic!] compania mea, fiind complet izolat de regiment şi având în pază 2 tunuri
de calibru 53 mm. Din cauza acestei baterii care nu putea urma decât drumul,
compania mea a rămas în urmă şi cum regimentul executa o mişcare de
învăluire, m-am aflat deodată, ziua, în spatele avanposturilor inamice, singur.
4

Ibidem, f. 7.
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Am atacat aceste avanposturi şi am luat 32 prizonieri rămânând din partea
inamicului 12 morţi pe câmpul de luptă. Compania mea nu a avut nicio
pierdere. d) 9 noiembrie 1916 la satul Valea Babei, jud. Arges, (subliniere în
text) ca [sic!] comandant al Companiei 6, Regimentul 69 Infanterie; e) 18.
noiembrie 1916 la Oarja Stănislăvesti, jud. Arges (subliniere în text); f) 20
noiembrie 1916 la Visina (subliniere în text). Aici batalionul nostru a rămas
izolat de restul regimentului pentru că nu fusese anunţat să execute o retragere
ordonată, pe care toate trupele o executaseră de cu seară. Din întâmplare
Drapelul regimentului se afla cu batalionul. Pe când ne retrăgeam, am constat
că ne aflam în spatele trupelor inamice. Atunci s-a dat Drapelul în paza
companiei ce comandam eu şi l-am desfăcut de pe lemn, strângând pânza şi
punând-o într-un sac de merinde. Plecând apoi mai departe cu serviciul de
avangardă, am fost atacaţi din două părţi cu focuri de infanterie şi artilerie. Neam împrăştiat şi furişat în lunea Argeşului, unde spre seară ne-am întrunit din
nou şi cu călăuze de prin sate, am reuşit ca în timpul nopţii să ajungem din nou
regimentul, trecând linia inamicului, care noaptea stătea numai în sate. Pentru
acest lucru şi, în special, pentru salvarea Drapelului, ni s-a cerut de către dl.
colonel Nicolescu Dumitru, comandantul Brigăzii 37, un memoriu pentru a fi
recompensaţi, dar peste câteva zile a rămas prizonier5 ; g) 22 noiembrie la
Cocosul (subliniere în text). La această luptă am luat parte ca [sic!] comandant
al Companiei 6 în linia 1, la apărarea satului Cocoşul; h) 8-13 octombrie 1916la
Oituz (subliniere în text). Când Brigada 37 a fost trimisă în ajutorul Diviziei 15
care fusese în lupte grele şi suferise pierderi simţitoare, din care cauză frontul
de aici fusese dat puţin înapoi. În aceste lupte inamicul a fost din nou respins
peste graniţă, după care regimentul a fost retras şi trimis în refacere. Aici la
Oituz am luat parte efectivă în luptă ca [sic!] comandant al Companiei 6 din
Regimentul 69 Infanterie; i) 27-28 iulie 1917 la Mărăsesti (subliniere în text).
Ca [sic!] comandant al Companiei 11 din Regimentul 34 Infanterie, fiind în
prima zi însărcinat a executa un contraatac la flancul stâng al regimentului, iar a
doua zi comandând compania din dreapta şi făcând legătura cu Rusii (subliniere
în text); j) 6 august la Mărăşeşti ca [sic!] comandant al Batalionului 2 din
Regimentul 34 Infanterie. La început, la dispoziţia Brigăzii 19 ca rezervă, iar pe
la orele 11 a.m. trimis ca întărire a Regimentului 9 Vânători, care fusese atacat
şi respins din poziţia de la Fabrica de parchete. Aici am luat parte la
contraatacul de la ora 17; k) 19-25 august la Muncelu (subliniere în text) ca
[sic!] comandant al Batalionului 2 în ziua de 19 august şi ca [sic!] comandant al
Companiei 2 în restul timpului. 4) Nu am fost rănit niciodată" 6 . Pentru faptele
sale de arme, pentru vitejia şi curajul său a fost decorat cu Ordinul "Coroana
României" în grad de cavaler şi "Coroana României" în grad de ofiţer.
În "Foaia calificativă" întocmită, pentru perioada 15 august-16
octombrie 1916, de colonelul Linde, este consemnat "a fost mobilizat cu
5
6

Ibidem, f. 12.
Ibidem, f. 13.
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Regimentul 69 Infanterie ca [sic!] comandant al Companiei 6 cu gradul de
locotenent. A luat parte la luptele de la Lăpuşna, Also-Fancsal, Szelesel şi
Oituz, precum şi la toate operaţiile executate de Regimentul 69 în Transilvania.
În toate luptele şi-a condus compania cu mult avânt, pricepere şi destoinicie,
dând dovadă de curaj şi bărbăţie. A îngrijit de hrana, îmbrăcămintea,
echipamentul şi igiena soldatului. Inteligent şi cu bune însuşiri ostăşeşti, am
rămas foarte mulţumit de serviciile aduse de acest ofiţer. A fost decorat cu [sic!]
«Coroana României» clasa a IV -a cu spade pentru destoinicia sa într-o luptă de
7
flancgardă salvând un pluton ce se afla sub focul unei mitraliere" • Este de
amintit şi decoraţia oferită de statul italian "Merito di guerra" 8 .
Mutat la Regimentul "Constanta" nr. 34 Infanterie, la 1 septembrie 1917
este avansat la gradul de căpitan. Colonelul Dumbravă, comandantul
regimentului, nota despre bravul său subordonat: "a venit în acest regiment pe
la începutul lui iunie 1917, în ajunul plecării pe front [... ] De statură mică,
slăbuţ, totuşi suficient de rezistent. În sectorul defensiv Fundeni a fost cu [sic!]
compania în linia 1 şi şi-a organizat sectorul în mod mulţumitor; mai târziu în
luptele de la Mărăşeşti, de la 27 iulie, făcând parte din rezerva brigăzii, a
contraatacat cu [sic!] compania sa şi cu 4 mitraliere de manieră astfel că numai
că a respins pe inamic care reuşise să se infiltreze la stânga regimentului, dar s-a
impus, aşa că rămânând pe front inamicul n-a mai îndrăznit a ataca din nou. La
28 iulie, a doua zi, a luat parte la ofensiva ordonată, comandând o companie din
batalionul format la iuţeală din resturile regimentului. Maiorul Mihail,
comandant de batalion căzând, locotenentul Pandele luând comanda
batalionului, 1-a condus astfel încât şi-a atins obiectivul ordonat. De aici înainte
alternează când comandant de companie, când de batalion după împrejurări şi
caz; aşa la Muncelu (lupte) a luat parte ca [sic!] comandant de batalion
(necomplet) şi s-a achitat cu totul satisfăcător, ţinând sus ca şi până acuma
prestigiul regimentului. Ofiţer de o fire cam molatecă, totuşi a ştiut să se
impună, aşa că la împrejurări grele a găsit suficientă energie, supus, disciplinat,
merită atenţia şi bunăvoinţa şefilor" 9 .
Dacă

locotenent-colonelul Anastasiu se menţine pe linia aceloraşi
aprecieri pozitive, următorul comandant al regimentului, colonelul Petrescu, are
o cu totul altă părere despre subalternul său. "Nu mă pot uni cu notele date de lt.
col. Anastasiu căpitanului Pandele şi, mai ales, că lt. col. Anastasiu cunoaşte
prea bine că [sic!] căpitanul Pandele, cât a fost comandantul Companiei 1,
detaşat la Ocniţa, s-a distins printr-o neglijenţă culpabilă şi o toleranţă
nejustificată din care cauză ofiţerii din unitatea sa s-au dedat la fapte
reprobabile ca înlocuire de boi prin alţii mai mici, cumpărări şi vânzări de grâu
sub masca şi sigiliul corpului, beţie, lene etc. La inspecţia făcută de maiorul

7

Ibidem, f. 14.
Ibidem, f. 1.
9
Ibidem, f. 16.
8
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Niculescu s-au găsit oamenii companiei rău instalaţi şi rău hrăniţi [... ]" 10 • A fost
pedepsit cu 6 zile de arest în decembrie 1918 "pentru nereguli şi toleranţa
constatată de către comandantul de batalion şi pentru că nu a înaintat la timp
procesele verbale de primirea şi predarea companiei" şi menţinut în grad 11 •
Prin Înaltul Decret nr. 1309 "a fost trecut pe picior de pace" la 1 iulie
1918 12 , ca mai apoi, la 28 octombrie să fie din nou mobilizat.
Deşi locotenent-colonelul Teodorescu, comandantul regimentului,
apreciază că "se prezintă bine, robust şi rezistent. Cunoaşte regulamentele şi le
aplică bine", căpitanul Pandele va fi pedepsit, în cursul anului 1919, cu 1O zile
de arest "pentru neglijenţă în executarea ordinelor, căci primind ordinul Brigăzii
17 Infanterie să trimită un sergent cu un plic important adresat guvernului
nostru a trimis un soldat" şi cu "aspre observaţii [... ] pentru că nu a executat
ordinul la timp dat de subsectorul Ocniţa cu nr. 3406 relativ la o cercetare ce
trebuia făcută" 13 •
Anul 1920 face ca aprecierile cu privire la activitatea desfăşurată în
cadrul Regimentului 93 Infanterie (la care fusese transferat începând cu 27
noiembrie 1919, preluând comanda Companiei 5 şi unde va activa până la 15
oct. 1923) să fie din nou pozitive. Locotenent-colonelul Vlad îl caracterizează
având un "caracter serios, blând, ceva prea puţin energic. [... ] Compania este în
stare bună atât din punct de vedere al instrucţiei, cât şi administrativ. Batalionul
îl conduce bine şi cu pricepere. Îşi dă toată silinţa pentru a se achita în mod
îndestulător de însărcinările care le capătă. Lucrează cu mult zel şi bunăvoinţă.
Bun camarad, este iubit de subalterni şi soldaţii săi" 14 •
De la 15 august 1921 este numit la comanda Centrului de Instrucţie a
regimentelor din compunerea Diviziei 19 Infanterie. "Sigur faptul că a fost ales
de către şefii săi pentru această grea şi gingaşă însărcinare, este recomandarea
cea mai frumoasă pentru acest ofiţer. [... ] s-a achitat în modul cel mai desăvârşit
de această însărcinare grea, depunând muncă suplimentară, apreciată de toţi
ofiţerii participanţi ai centrului. Ofiţer excelent din toate punctele de vedere,
posedă la perfecţie cunoştinţele gradului său şi imediat superior, fiind stăpân pe
noile regulamente ale infanteriei". În această calitate "a condus cu multă
pricepere instrucţia infanteriei şi o mare parte din instrucţia legăturilor la
Centrul de Instrucţie, contribuind în mod real la unificarea metodelor de luptă
ale infanteriei. I se poate încredinţa orice însărcinare corespunzătoare gradului
său şi imediat superior, prezentând toate garanţiile intelectuale şi a voinţei că o
va duce la bun sfârşit. Oamenii unităţilor de instrucţie s-au distins în tot timpul
prin disciplină şi ordinea ce a ştiut să o impună întotdeauna" 15 , nota locotenentcolonelul Şerb. Obţinând rezultate pozitive la "Cursul de informaţii al
10
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căpitanilor aspiranţi la g~;adul de maior" promoţia 1922, fiind "bine pregătit spre
a deveni ofiţer superior" 16 , va fi propus să urmeze cursurile Şcolii Superioare de
Război (admis la 15 octombrie 1923), pe care o absolvă la 30 octombrie 1925.
Tot acum va fi "mustrat" pentru că "nu s-a inoculat cu ser antitific [... ] Greşeala
făcută de ofiţer provine din faptul că în acel moment era puţin cam bolnav şi din
credinţa puţin întemeiată ce o avea ofiţerul că irvecţia i-ar face rău cu toate
1
asigurările medicului şi ale subsemnatului"
(colonelul D. Popescu,
comandantul Regimentului 93 Infanterie - n.n. ). Directorul de studii, colonelul
Procopiescu, îl caracterizează la finalul cursurilor "[ ... ] a luat parte la toate
aplicaţiile şi călătoriile de instrucţie, justificând bunele aprecieri din trecut cu
privire la aptitudinile sale fizice şi profesionale [... ] A absolvit Şcoala
Superioară de Război cu aprecierea generală «bine». În definitiv este un
element de nădejde pe care se poate conta în toate împrejurările. Susceptibil de
a fi încercat şi în serviciul de stat major" 18 •
Cu gradul de maior (Înaltul Decret nr. 5634) a fost repartizat pentru
stagiu la Regimentul Infanterie "Dolj" nr. 1 (1 octombrie 1925), unde se
numără "printre ofiţerii de elită" şi la Marele Stat Major - Secţia X
Contrainformaţii, Biroul 1 Contraspionaj. Aici "a lucrat cu conştiinciozitate,
pricepere şi metodă. În afara lucrărilor de birou, a îndeplinit şi executat studii
personale ce i-au fost cerute de secţie. Perfect sănătos, dotat cu frumoase calităţi
sufleteşti şi intelectuale, maiorul Pandele este un element de valoare şi
îndeplineşte condiţiile cerute unui ofiţer de stat major" 19 . La 1 martie 1927 a
fost mutat la Regimentul 9 Roşiori "Principesa Elena". Comandantul Brigăzii 2
Roşiori, generalul Răzvan, se alătură aprecierilor colonelului Drăghici, notând
"mă unesc cu bunele note date de comandantul Regimentului 9 Roşiori pe care
le merită cu prisosinţă. A fost neobosit în timpul stagiului şi a profitat foarte
mult. Cunoaşte bine noul regulament al Cavaleriei. La manevre a avut diferite
însărcinări de care s-a achitat foarte bine" 20 . La sfârşitul anului 1927 a fost
detaşat la Marele Stat Major, Diviziunea III, Secţia 4 Dotare şi Servicii. Şeful
acesteia, colonelul Slomnescu nota: "Sănătos şi rezistent pentru campanie.
Energic, prevăzător, hotărât şi cu multă putere de muncă. Ofiţer de mult
caracter. Inteligenţă vie, cu judecată solidă, are cultura generală foarte bogată şi
o cultură profesională completă. Disciplinat, foarte bun camarad, ofiţer demn,
modest, cu o conduită exemplară" 21 .
Fiind încadrat la Biroul 5 Servicii şi Etape a lucrat la "ipoteza serviciilor
de corp de armată şi armată şi M.C.G. 22 pe toate fronturile. Chestiunile de hărţi
de război în legătură cu Serviciul Geografic. Cu ocazia acestor lucrări a dovedit
16
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de stat major necesare conducerii şi coordonării acţiunii
serviciilor, precum şi tehnica funcţionării serviciilor" 23 . În ceea ce priveşte
calitatea lucrărilor elaborate acestea au fost "bine studiate şi metodic
întocmite" 24 . Ofiţerul era apreciat ca fiind "gata pentru serviciu" şi lucrând
25
"liniştit şi fără preget . Pentru perioada amintită, locotenent-colonelul
Zaharescu aprecia că maiorul Ioan Pandele "s-a ocupat de lucrările de ipoteză
ale serviciilor în legătură cu Secţia Operaţiilor şi a lucrat singur la întocmirea
lor. Cu această ocazie a dovedit încă mai mult pregătirea solidă şi cunoştinţele
serioase ce posedă. Cu ocazia comercializării hărţilor a luat parte în comisia
hotărâtă pentru fixarea stocului de hărţi pentru mobilizare, înfiinţare de depozite
şi dotarea cu hărţi a unităţilor, lucrare importantă şi la care a contribuit mult
pentru rezolvarea ei. Posedă cunoştinţele de stat major necesare conducerii şi
coordonării acţiunii serviciilor, precum şi tehnica funcţionării lor" 26 .
Timp de şase luni (15 aprilie - 15 octombrie 1929) a fost trimis pentru
efectuarea unui stagiu de stat major în Polonia - Bydgoscz, la Comandamentul
Diviziei 15. În "Nota calificativă" semnată de şeful Departamentului Infanteriei,
colonelul Cwiertniak arăta: "Maiorul Pandele pe timpul stagiului în Divizia 15
Infanterie, de la 2 V la 4 X 1929, a arătat foarte mult interes pentru Armata
Română. A căutat să cunoască organizarea Armatei Poloneze şi instrucţia care
se face în Armata Poloneză. S-a interesat de activitatea în cazărmi, cât şi pe
timpul perioadei de concentrare de vară. Foarte corect faţă de camarazii săi
polonezi. Prin cunoştinţele sale şi prin tactul său faţă de toţi camarazii a reuşit
să câştige simpatia întreagă a ofiţerilor polonezi. A căutat să înveţe limba
polonă; către finele stagiului a reuşit să înţeleagă totul şi să se înţeleagă cu
toţi" 27 . Ataşatul militar din Polonia, locotenent-colonelul Nicolaescu, scria la
rândul său: "Maiorul Pandele Ioan a făcut stagiul întreg pe lângă
Comandamentul Diviziei 15 Infanterie, cu garnizoana Bydgoscz. A luat parte
activă în perioada a 3-a de instrucţie, urmând programele de instrucţie în şcoala
de regiment şi de brigadă. În perioada a 4-a pe timpul manevrelor a lucrat în stat
majorul diviziei, putând urmării aplicarea principiilor tactice şi regulamentele
poloneze. Cu caracter ostăşesc şi posedând cunoştinţele unui ofiţer de stat
major, maiorul Pandele de la început a reuşit să arate camarazilor polonezi
valoarea sa militară ceea ce a făcut să fie stimat şi mult considerat. A lăsat o
foarte frumoasă impresie şi prin firea sa serioasă a reprezentat în perfecte
condiţii armata noastră" 28 . La înapoiere a fost numit la conducerea Biroului 3
Sanitar, veterinar, gaze din aceiaşi secţie a Marelui Stat Major unde a prezentat
"întotdeauna lucrări profund şi metodic studiate". Ca om era apreciat de
locotenent-colonelul Zaharescu ca "foarte conştiincios şi devotat serviciului.
A.M.R., fond Memorii Bătrâni, litera P, colonei, d. 155, f. 32.
Ibidem.
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Modest şi foarte bun camarad. Conduită exemplară" 29 • Colonelul Jiteanu, şeful
Secţiei 4, contrasemna aprecierea relatată mai sus "ofiţer foarte conştiincios şi
foarte muncitor. Educaţia militară desăvârşită. A condus în mod elogios Biroul
3 materiale sanitare şi datorită cunoştinţelor ce le posedă asupra organizării şi
funcţionării serviciilor a făcut ca în legătură cu Inspectoratul General Sanitar, să
se alcătuiască tabelele necesare sanitare ale unităJilor armatei. Maiorul Pandele
a fost întrebuinţat la diferite aplicaţii pe M.St.M. 0 , cursuri, manevre în ceea ce
priveşte funcţionarea serviciilor, achitându-se în mod ireproşabil de toate
însărcinările ce i s-au dat. Este un ofiţer de stat major foarte bun şi foarte
destoinic. La Manevrele Regale a lucrat ca şef al Secţiei 4 la Armata I
Albastră" 31 . Pentru calităţile dovedite a fost numit, de la 1 octombrie 1930, la
conducerea Biroului 5 organizarea şi funcţionarea serviciilor, etapelor. Numirea
a fost făcută la solicitarea şefului Secţiei 4, colonelul Jiteanu, "urmând a se da
acestui birou o dezvoltare şi o activitate mai mare aplicativă" 32 . În această
calitate, maiorul Ioan Pandele "a lucrat la alcătuirea tabelelor de dotare cu
material topografic, de observare şi de tragere [... ] a fost şi este deseori
întrebuinţat la diferite aplicaţii pe M.St.M. în ceea ce priveşte funcţionarea
serviciilor ~i este profesor de întrebuinţarea şi funcţionarea serviciilor la Cursul
stagiari lor" 3 .
Modificându-se organigrama, maiorul Pandele a fost numit la
conducerea Biroului servicii, etape şi hărţi unde "a depus o activitate deosebită
anul acesta ( 1 noiembrie 1931 - 31 octombrie 1932 - n.n.) cu privire la
programul şi lucrările Institutului Geografic Militar" 34 . Generalul Ilcuşu, şeful
Diviziei 3 din Marele Stat Major, se alinia bunelor aprecieri consemnând:
"ofiţer de stat major serios, conştiincios şi muncitor. A dat bune rezultate şi ca
şef al Biroului hărţi lor de război", fiind propus "a înainta la alegere şi a
beneficia de art. 14 L.I. (Legea de înaintare în grad- n.n.)" 35 •
1 octombrie 1932 îl găseşte la Regimentul 4 lnfanterie "Ilfov" nr. 21
(Înalt Decret nr. 2776 şi 2804 din 22 septembrie 1932), la conducerea
Batalionului 4 (Compania mitraliere divizionare, Compania specialităţi şi
Compania depozit). A fost avansat la gradul de locotenent-colonel la 15 aprilie
1933 (Ordinul de Zi nr. 395/1933)36 .
În "Foaia calificativă" din 31 octombrie 1933, colonelul Garoescu,
comandantul regimentului, nota "inteligenţă spontană, judecată clară, spirit
critic, simţ tactic dezvoltat, putere de muncă, cultură generală şi profesională f.
dezvoltată, energic, autoritar, calm. La Şcoala pe garnizoană a luat parte la 7
29

Ibidem, f. 32.
Marele Stat Major.
31
A.M.R., fond Memorii Bătrâni, litera P, colonei, d. 155, f. 37.
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din 12, îndeplinind funcţia de şef Birou 4 al Diviziei 5 Infanterie ca
[sic!] comandant al Detaşamentului Vest, comandamentul Regimentului 22
Infanterie [... ] A depus mult interes pentru şcoală; lucrările foarte bune. Este un
ofiţer de caracter, modest, moral, muncitor, activ, conştiincios, bun camarad,
sever dar drept. Are o frumoasă educaţie ostăşească şi socială. O fire tăcută care
nu admite vorbă multă, ci mai multă judecată şi vorbă mai puţină" 37 .
Comandantul Brigăzii 4 Infanterie, generalul Nicolae Dona, consemna: "de
acord cu notele şefilor săi direcţi şi menţin bunele aprecieri făcute în anul
trecut. Lt. col. Pandele Ioan a rămas acelaşi foarte bun ofiţer din toate punctele
de vedere. A supravegheat şi condus instrucţia Batalionului 2 (oameni vechi) în
prea bune condiţii; rezultate bune. La temele ce i s-au dat în acest an şi
aplicaţiile pe garnizoană a dovedit solide cunoştinţe militare şi o perfectă
pregătire profesională atât ca ofiţer de stat major, cât şi ca ofiţer de front. Foarte
bun ofiţer superior şi comandant" 38 . A fost mutat la Marele Stat Major- Secţia
3 Operaţii la 1 noiembrie 1934 şi numit la conducerea Biroului 2 ipoteze de
război, unde a activat până la 1 aprilie 1938. Generalul Samsonovici, şeful
Marelui Stat Major, s-a arătat întru-totul de acord cu aprecierile colonelului
Rozin, şeful Secţiei 3 Operaţii, cu privire la activitatea desfăşurată de
locotenent-colonelul Ioan Pandele "[ ... ] a fost însărcinat cu lucrările privitoare
la întrebuinţarea serviciilor armatei în Biroul 2 ipoteze de război. Cunoscând de
mult timp chestiunile de servicii la care a lucrat foarte mult în M.St.M., lt. col.
Pandele a putut să rezolve f. bine şi uşor problemele care privesc spatele
armatelor în operaţiuni. A colaborat la întocmirea Planului de concentrare,
executând lucrări clare şi sigure asupra hrănirii şi aprovizionării unităţilor în
campanie" 39 . Faţă de atribuţiile curente "a fost numit şef al Biroului 4 la Cursul
ofiţerilor stagiari". A participat la Manevrele Regale din anul 1935 desfăşurate
în zona Rădăuţi. În continuare se arată "din toată activitatea depusă de lt. col.
Pandele, am constatat că pe lângă temeinicele cunoştinţe generale şi
profesionale, are o ~utere de muncă remarcabilă şi un caracter ferm. Modest.
Excelent camarad"4 . La 1 noiembrie 1935 a fost mutat la Secţia 6 Transporturi
din Marele Stat Major, ca şef al Biroului 1 ipoteze - "regret plecarea ofiţerului
de la Secţia 3" afirma colonelul Rozin. De aceleaşi bune aprecieri s-a bucurat şi
din partea colonelului Stavrat: "este energic, prevăzător, hotărât, cu mult sânge
rece, perseverent, cu o mare putere de muncă, serios, caracter deschis.
Inteligenţă spontană, judecată clară, cu un real simţ în toate împrejurările, cu o
cultură generală şi profesională desăvârşită. Foarte disciplinat, autoritar, cu
prestigiu în faţa camarazilor săi, devotat în serviciu, demn, moral, integru, duce
o viaţă sobră, conduită prea frumoasă în societate"41 . Referitor la activitatea
37
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desfăşurată în cadrul Biroului 1 ipoteze se consemna "[ ... ] It. col. Pandele a
executat toate chestiunile de concepţie ale tuturor Planurilor anului
1936/193742 , dirijând cu multă pricepere toate detaliile de execuţie ale acestor
planuri şi dând în toate împrejurările un ritm de studiu şi de înţelegere logică a
lucrurilor. [... ] a dirijat toate lucrările biroului său, în special: asigurarea
circulaţiei în caz de greve C.F.R. Colaborare la întocmirea Reg[ulamentului]
Tr[ansporturilor] Mil[ilitare]. Colaborare la pregătirea transporturilor pentru
Manevrele Regale 43 şi concentrare pe divizii 44 . Punerea la punct a datelor
statistice asupra reţelei de c.f. (cale ferată - n.n.) a vecinilor noştri" 45 . Probitatea
sa profesională a făcut ca să fie cooptat ca profesor de "Tactica serviciilor" la
Cursul stagiarilor şi la Şcoala Superioară de Război, fiind apreciat "că are o
pregătire profesională completă, că este dotat cu calităţi speciale de profesor" 46 •
Locotenent-colonelului Ioan Pandele i se datorează concepţia privind
dezvoltarea reţelei de căi ferate ca element al sistemului de apărare naţională,
ilustrată prin "întocmirea Planului transporturilor militare [... ] Planurilor
generale de transporturi pentru concentrarea armatei în diferite ipoteze.
Redactarea instrucţiunilor pentru funcţionarea organelor militare de transport ce
iau fiinţă la mobilizare [... ] organizarea reţelei C.F.R pentru război", .precum şi
prin redactarea "Regulamentului asupra transporturilor militare" 4 . A fost
membru în Comisia interministerială constituită împreună cu Ministerul
Lucrărilor Publice şi al Comunicaţiilor şi în "Direcţia M. Regale", fiind şeful
Secţiei Transporturi. A predat la "Cursul ofiţerilor stagiari" despre "Tactica
serviciilor şi transporturilor de război" şi "Cursul de informaţii asupra
transporturilor militare" şi a luat parte la aplicaţiile pe hartă făcute de ofiţerii
Marelui Stat Major. A fost avansat la gradul de colonel în baza Înaltului Decret
nr. 260 din 31 ianuarie 1938 şi numit comandantul Regimentului 3 Dorobanţi
48
"Olt" de la 1 aprilie .
Comandantul Brigăzii 11 Infanterie, generalul Olimp Stavrat nota în
"Foaia calificativă" întocmită la 31 octombrie 1938: "colonelul Pandele a avut
şi mai mult câmp larg ca să pună în valoare aptitudinile sale de comandant
desăvârşit, cu autoritatea cunoştinţelor profesionale şi cu căldura sufletească a
educaţiei sale militare desăvârşită [... ] este un comandant de regiment model
care pune muncă, pricepere şi inimă în îndeplinirea funcţiei sale. Regimentul

Dezvoltarea reţelei de cale ferată în perioada interbelică a făcut obiectul analizei Consiliului
Superior al Apărării Ţării în mai multe şedinţe. Pe larg vezi şi Luminita Giurgiu, Dezvoltarea
Căilor Ferate Române în perioada interbelică - element al apărării naţionale, în ,.Anuarul
Muzeului Marinei Române", tom XIV, 2011, Constanţa, Editura Muzeului Marinei Române,
245-26o.
Pe timpul Manevrelor Regale a îndeplinit funcţia de şef al Serviciului Transporturi la Direcţia
Manevrelor.
44
A activat la Direcţia Aplicaţiilor.
45
Arhivele Militare Române, Fond Memorii Bătrâni, litera P, colonei, d. 155, f. 43.
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său se califică [sic!] ca cel mai bun, pentru căi s-a dedicat cu întreaga sa fiinţă.
Foarte energic, foarte hotărât, foarte sever, dar foarte drept şi bun părinte.
Regimentul său se prezintă în condiţii ireproşabile sub raportul instrucţiei
trupei, instrucţiei şi educaţiei ofiţerilor, sub raportul administraţiei şi întreţinerii
localului, dar mai ales prin cultivarea spiritului de corp ce pare că a lipsit la acel
regiment" 49 • Aprecierile elogioase continuă pe acelaşi ton: "la toate inspecţiile
am constatat numai muncă, zel şi continuu progres sub toate raporturile. La
aplicaţii cu ofiţerii, la aplicaţii în teren, la aplicaţii în calitate de director de
exerciţii, la aplicaţiile pe zona de concentrare în calitate de comandant de
detaşament sau în serviciul de arbitraj, în executarea exerciţiilor de tragere reală
(infanterie şi artilerie) pe care le-a condus, colonelul Pandele a dovedit continuu
că se distinge prin cunoştinţe, energie, personalitate, spirit larg de a înfăptui
numai lucrări bune, în fine ca un comandant de la care se poate aştepta mult în
conducerea unităţii în război" 50 .
Ultima "Foaie calificativă" face referire la activitatea desfăşurată până la
31 octombrie 1939. La aprecierile generalului Olimp Stavrat, se adaugă şi cele
ale comandantului Diviziei Il Infanterie - generalul Carlaonţ: "[ ... ] este un
foarte bun ofiţer, cu o excelentă pregătire profesională şi o frumoasă cultură
generală. La inspecţiile ce am făcut regimentului său şi la aplicaţiile la care am
luat parte am constatat: că organizează şi conduce la perfecţie o aplicaţie; că la
regimentul său este cea mai perfectă ordine şi disciplină; că îndrumările ce a dat
sunt cele mai logice; că la timpul oportun ştie să scoată în evidenţă şi să
aprecieze învăţămintele; că are o deosebită grijă de material, de efecte, de cai şi
de oameni; că localurile, infirmeria, atelierele sunt în cea mai perfectă stare şi
complete; că instrucţia ofiţerilor este făcută în cele mai bune condiţii; că şcolile
în corp sunt perfect îndrumate. Într-un cuvânt este un excelent comandant de
regiment, care-şi conduce unitatea cu multă vrednicie, mult tact şi multă
pricepere" 51 . În ceea ce priveşte pregătirea pentru un eventual conflict "a dat
dovadă de calităţile şi aptitudinile sale excelente de ofiţer de câmp, ofiţer de

război" 52 .

Întreaga sa carieră a fost răsplătită cu ordine şi medalii, dintre care
enumerăm: "Avântul Ţării" (Înalt Decret nr. 624 7), "Coroana României" clasa
a V-a cu spade (Înalt Decret nr. 1854), "Merita di guerra" (Brevet nr. 30023),
"Crucea Comemorativă a Războiului 1916/1919" şi "Steaua României" clasa a
V-a de pace (Decret nr. 2).
A fost un bun cunoscător al limbilor franceză, germană şi poloneză.

49
50
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52
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generalului Constantin Christescu la câştigarea
bătăliei de la Mărăşeşti
Doina ANGHEL

General Constantin Christescu's Contribution to Winning
the Battle of Mărăşeşti
Abstract
This article presents the efforts of General Constantin Christescu's wife for its
burial remains Mărăşeşti Mausoleum. Beyond all disputes time, its net contribution to
winning the battle of Mărăşeşti was not sufficient to approve the relocation, General
Constantine Christescu sleep and still resting in the Bellu cemetery in Bucharest.
Keywords: Constantin Christescu, Mărăşeşti, Oituz, World War 1
Alături

de Constantin Prezan, Alexandru Averescu şi Ion Antonescu,
Constantin Christescu este o altă mare personalitate, de origine argeşeană, care
a condus destinele armatei române, participând astfel la scrierea istoriei militare
moderne. Fiul lui Costache şi al Radei, Constantin Christescu s-a născut în
localitatea Pădureţi, judeţul Argeş, la 2 decembrie 1866. După absolvirea şcolii
primare în localitatea natală, a urmat cursurile girnnaziale la Piteşti, pe cele
secundare la Şcolile Fiilor de Militari din Craiova şi laşi. Viitorul general a
continuat să se perfecţioneze în cadrul Şcolii de Ofiţeri de Infanterie şi
Cavalerie Bucureşti (1887), Şcolii de Aplicaţie de Artilerie şi Geniu din
Fontainebleau, Şcolii de Război din Paris şi Şcolii Superioare de Război din
Bucureşti. A primit gradul de sublocotenent la 1 iulie 1887, de locotenent la 1
martie 1890, de căpitan la 1O mai 1894, de maior la 1O mai 1902, de locotenent
colonel la 1 octombrie 1907, de colonel la 10 mai 1910. A fost avansat apoi
general de brigadă la 14 martie 1914, general de divizie în 1917 şi general de
corp de armată în 1918. Prestigioasa sa carieră militară, precum şi numeroasele
ordine şi medalii româneşti şi străine primite pentru merite deosebite atât în
timp de pace, cât şi în timp de război sunt binecunoscute, motiv pentru care
vom puncta doar câteva episoade. În octombrie 1916 generalul Averescu îl nota
astfel: "Consider pe acest distins ofiţer de stat major ca fiind cel mai pregătit şi
cel mai indicat din armata noastră a fi în capul Statului Major General al
Armatei" 1• Această apreciere era făcută în urma activităţii desfăşurate de
Centrul de Studii si Păstrare a Arhivelor Militare Istorice "General Radu Rosetti" Piteşti (în
continuare C.S.P.A.M.I.), fond Memorii Bătrâni, generali, litera C, dosar nr. 5.
1
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generalul Christescu de-a lungul carierei militare. În anul 1913 a pregătit, în
calitate de subşef al Marelui Stat Major, împreună cu generalul Averescu,
planul de operaţii al armatei române, asigurând cooperarea armatei române cu
cea sârbă. Victoria categorică pe care armata sârbă a obţinut-o asupra armatei
bulgare la Bragalnica, la 7 iulie 1913, 1-a determinat pe mareşalul sârb Putnik să
exclame: "Dacă românii mai au un Christescu, să ni-l lase nouă pe acesta!" 2 •
Declanşarea Primului Război Mondial avea să producă mutaţii
fundamentale în configuraţia geopolitică a lumii, în viaţa naţiunilor, în gândirea
şi acţiunea oamenilor. Europa, în 1914, avea 23 de state, din care 20 erau
monarhii constituţionale sau autocrate (Rusia) şi numai trei erau republici
(printre care Franţa). Trei mari imperii acopereau cea mai mare parte a
continentului: două imperii multinaţionale, adevărate închisori ale popoarelor
(ţarist şi austro-ungar), iar Reich-ul german, fondat în 1871, deţinea o
supremaţie politico-militară, pe care o dorea extinsă la scară planetară.
Pe fondul unui pericol de destabilizare generală pe continent şi a unei
accelerate curse a înarmărilor, în vara anului 1914, gruparea Puterilor Centrale
s-a pronunţat pentru o reglementare radicală şi violentă a raportului de forţe în
Balcani, în Europa şi pe glob.
Primul Război Mondial a pus în faţa poporului român o problemă de
însemnătate covârşitoare pentru însăşi soarta naţiunii. Justeţea aspiraţiilor
naţionale ale poporului român, în numele cărora el avea să participe, începând
din vara anului 1916, la o temerară angajare militară, contrasta fundamental cu
caracterul nedrept, imperialist al războiului dus de marile puteri ale lumii.
Năzuinţa fierbinte a maselor populare de a desăvârşi unitatea naţională, care
însufleţea deopotrivă pe românii de dincolo şi de dincoace de Carpaţi,
reprezenta un ideal just, progresist şi istoriceşte absolut legitim.
În perioada decembrie 1916 - iulie 1917, generalul Constantin
Christescu, în calitate de subşef al Marelui Cartier General, a fost detaşat să
conducă operaţiile desfăşurate de Armata 1. În perioada decembrie 1916 - mai
1918, Marele Cartier General român a avut de soluţionat câteva situaţii şi de
condus operaţiuni militare de importanţă deosebită: reorganizarea armatei:
elaborarea planului de campanie pentru vara anului 1917; conducerea
operaţiilor pe frontul român în vara anului 1917; preluarea de către armata
română a întregului front din Moldova, în urma plecării trupelor ruse;
restabilirea ordinii în spaţiul dintre Carpaţii Orientali şi Prut, la sfărşitul anului
191 7 şi în ianuarie 1918; conducerea operaţiunilor militare pentru Inaugurarea
Mausoleului de la Mărăşeşti; restabilirea ordinii, la cererea Sfatului Ţării de la
Chişinău, în spaţiul dintre Prut şi Nistru; respingerea încercărilor bandelor ruse
Teofil Oroian, Gheorghe Nicolescu (coord.), Şefii Statului Major General Român (18592000), Editura Europa Nova, Bucureşti, 2001, p. 92.
2
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şi

ucrainene bolşevice de a pătrunde în Basarabia; angajarea, în anumite
momente şi situaţii, în tratativele privind armistiţiu! şi pacea cu Puterile
Centrale. Activităţile prezentate au fost complexe, intense şi hotărâtoare,
desfăşurate în condiţii de risc pe plan politic şi militar. Chiar cu inerentele erori
şi neîmpliniri, Marele Cartier General şi-a îndeplinit sarcinile care îi reveneau la
un nivel calitativ net superior comparativ cu activitatea acestui organ de
conducere în perioada august - decembrie 1916. Acest lucru a fost posibil în
condiţiile în care la conducerea Marelui Cartier General a fost numit generalul
Constantin Prezan, care a reorganizat, în mai multe etape, structura de
conducere strategică.
La 30 iulie 1917, în plină desfăşurare a luptelor de la Mărăşeşti,
generalul Christescu a fost schimbat de la comanda Armatei 1 cu generalul
Eremia Grigorescu. Această numire a avut consecinţe pozitive asupra moralului
efectivelor noastre. Generalul Eremia Grigorescu condusese cu pricepere şi
energie apărarea pasului Oituz în toamna anului 1916, iar celebra sa deviză,
devenită acum, în faţa Mărăşeştilor, "Nici pe aici nu se trece!" insufla
încrederea în victorie ostaşilor români. Ce a determinat, însă, această
schimbare? Se pare că, în urma unui raport al generalului Ragoza, comandantul
Armatei 4 ruse, Comandamentul român 1-a somat pe generalul Christescu să-şi
instaleze punctul de comandă în acelaşi loc cu cel al Armatei 4 ruse. Acesta a
refuzat, reuşind să protejeze artileria, neintroducând-o într-un dispozitiv
periculos şi lipsit de eficienţă 3 . Generalul Christescu şi-a motivat deciziile luate,
redactând un punct de vedere argumentat. Pentru acţiunile sale nu a fost
niciodată acuzat în mod public, dar reproşurile s-au făcut auzite abia după
război. Urmaşii săi au făcut numeroase demersuri pentru ca generalul
Constantin Christescu să primească recunoştinţa meritată, fără niciun rezultat
însă. Totul a început odată cu iniţiativa Societăţii Ortodoxe a Femeilor din
România de a construi un monument comemorativ la Mărăşeşti. Decizia fusese
luată la Congresul din mai 1918, când s-a hotărât construirea unei Biserici a
Neamului pe locul unde peste 27.000 de militari români s-au sacrificat pentru
libertatea şi întregirea României. Ulterior s-a decis înălţarea unui mausoleu, în
care urmau să fie adăpostite osemintele tuturor ostaşilor căzuţi în Primul Război
Mondial, dar, în final, printr-o decizie a Consiliului de Miniştri s-a stabilit ca în
mausoleu să fie depuse numai osemintele celor căzuţi în Bătălia de la Mărăşeşti.
Fondurile pentru construirea mausoleului au fost strânse prin colectă
publică, iar terenul a fost donat, în anul 1921, de moşierul Georges
Negropontes, socrul generalului Eremia Grigorescu. Pentru deshumarea eroilor
căzuţi, Secţia a VIII-a Istoric din cadrul Marelui Stat Major a fost solicitată să
Alexandru Oşca, Florica Dobre,
www.itcnet.ro/history/archive.

3
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identifice cât mai precis locurile în care s-au desfăşurat luptele. Lucrările de
construcţie au fost coordonate de un comitet executiv, format din reprezentanţi
ai Societăţii Ortodoxe a Femeilor din România, Ministerului de Război,
Bisericii Ortodoxe Române, Comisiei Monumentelor Istorice şi Primăriei
oraşului Mărăşeşti. Deşi piatra de temelie a Mausoleului de la Mărăşeşti a fost
pusă, în mod simbolic, în ziua de 6 august 1923, în perioada 1925 - 1936
lucrările la mausoleu au fost sistate din lipsă de fonduri, generând nemulţumiri
în rândul opiniei publice. La 18 septembrie 1938, în prezenţa regelui Carol al IIlea, s-a desfăşurat ceremonia inaugurării mausoleului 4 .
La 29 august 1924, odată cu reînhumarea osemintelor generalului
Eremia Grigorescu în sarcofagul din cripta Eroilor Neamului, familia
generalului Grigorescu a aflat de posibilitatea înhumării rămăşiţelor generalului
Christescu în Mausoleul de la Mărăşeşti. În baza unui proces-verbal, membrii
familiei Grigorescu o delegau pe Alexandrina Grigore Cantacuzino să aducă la
cunoştinţa regelui şi guvernului nemulţumirile lor: "Fără a atinge cu nimic
memoria generalului Christescu ne exprimăm pe această cale surprinderea că
s-a lăsat să se acrediteze până azi ideea că generalul Christescu ar avea o
contribuţie în bătălia de la Mărăşeşti, care să îndreptăţească această consacrare,
când i s-a luat comanda Armatei de către M.S. Regele, pentru motivul precizat
de Comandantul Marelui Cartier în modul următor: «Puţin înainte de bătălia de
la Mărăşeşti din iulie - august 1917, generalul Christescu a fost însărcinat
provizoriu cu comanda Armatei 1-a ce urma să producă ofensiva la Nămoloasa,
dar care nu a avut loc şi care, în urmă, a luptat la Mărăşeşti. Prin dispoziţiunile
luate, formându-mi convingerea că vom pierde bătălia, am fost nevoit a cere
înlocuirea sa la comandă. În urmă l-am însărcinat cu inspectarea centrului de
5
recruţi" • Prin referatul nr. 2845 din 15 septembrie 1924, generalul Manolescu,
directorul Societăţii "Mormintele Eroilor", făcea cunoscut Ministerului de
Război faptul că "Doamna Alexandrina Cantacuzino - Preşedinta Societăţii
Ortodoxe a Femeilor Române - sub auspiciile căreia s-a construit mausoleul
«Bisericii Neamului)) de la Mărăşeşti, a solicitat Societăţii «Mormintele
Eroilor» să exhumeze şi să centralizeze în criptele mausoleului osemintele de
eroi, înmormântate în regiunea istoricelor lupte, de la Mărăşeşti şi [din]
împrejurimi. Societatea «Mormintele Eroilor», potrivit scopului pentru care a
fost creată, a procedat şi procedează ·la depunerea osemintelor de eroi în criptele
mausoleului. Aşezarea osemintelor se face uniform, în cripte individuale şi
colective - după cum eroii sunt identificaţi sau neidentificaţi - nefăcându-se
nicio distincţie, toţi ostaşii, ofiţerii şi soldaţii care au luptat la Mărăşeşti şi
împrejurimi fiind socotiţi ca deopotrivă vrednici la recunoştinţa Neamului.
4

5

"Observatorul Militar", nr. 31 (8-14 august 2007), p. 13.
C.S.P.A.M.I., fond Ministerul Apărării Naţionale, Cabinetul Ministrului, dosar nr. 545, f. 81.
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Centralizarea osemintelor în cripte a decurs şi decurge în cea mai
desăvârşită ordine. Ulterior, doamna Cantacuzino, ne-a comunicat că în criptele
de la Mărăşeşti urmează a se depune şi osemintele generalilor Eremia
Grigorescu şi Christescu, iar domnia sa a şi intervenit către familiile morţilor. În
adevăr în ziua de 29 august a.c. s-a procedat la exhumarea rămăşiţelor
pământeşti ale generalului Eremia Grigorescu şi depunerea lor în cripta
principală de la Mărăşeşti. Cu această ocazie, familia generalului Grigorescu,
fiind informată prin doamna Cantacuzino de proiectul de a se depune în cripte şi
osemintele generalului Christescu- fostul Şef de Stat Major General al Armatei
- a ridicat obiecţiunea că faptele de arme ale acestuia din urmă nu constituie o
contribuţie la bătălia de la Mărăşeşti, care să îndreptăţească această consacrare.
Această chestiune ridicată de familia generalului Eremia Grigorescu, a
fost fixată, astfel cum a fost formulată într-un proces-verbal, semnat de cei de
faţă, după care se alătură o copie. Chestiunea astfel cum a fost formulată iese cu
totul din atribuţiunile Societăţii noastre. Întrucât şi doamna general Christescu
prin suplica înregistrată sub Nr. 3287/924, alăturată în original cere solicitarea
grabnică a acestei chestiuni"6 .
În încheierea referatului se adresa ministrului rugămintea de a "dispune
să se soluţioneze cât mai grabnic această chestiune, comunicându-ni-se
rezultatul spre a fi trimis celor interesaţi în cauză. Totodată, vă rugăm să
binevoiţi a desemna un delegat al Ministerului de Război, care să orânduiască
modul cum vor fi aşezate în cripte osemintele generalului Christescu, pentru a
se evita orice neînţelegeri. Pentru completa lămurire, avem onoare a vă aduce la
cunoştinţă că sfinţirea criptelor de la Mărăşeşti a fost fixată pentru 28
septembrie a.c., lucrările de depunere a osemintelor trebuie să fie terminate cel
mai târziu până la data de 20 septembrie a.c." 7 •
Răspunsul a venit destul de repede, după numai o săptămână: "guvernul
a hotărât ca în criptele de la Mărăşeşti să fie instalate numai rămăşiţele
pământeşti ale Eroilor căzuţi pe câmpul de bătaie de la Mărăşeşti. În asemenea
condiţiuni, rămăşiţele generalului Christescu nu pot fi transportate la Mărăşeşti.
În ceea ce priveşte pe generalul Grigorescu ne găsim în faţa unui fapt
îndeplinit şi, prin urmare, va rămâne în cripta unde a fost transportat, deşi nu s-a
cerut autorizaţiunea guvernului prin Ministerul de Război" 8 .
Cu toate că prin Ordinele ministrului de Război nr. 7940/1924,
8931/1924 şi 9317/1924 s-a comunicat Societăţii "Mormintele Eroilor"
hotărârea luată de guvern ca în Mausoleul de la Mărăşeşti să fie depuse numai
osemintele eroilor care "au căzut şi au încetat din viaţă pe câmpul de bătaie de
6

Ibidem, f. 83.
Ibidem.
8
1bidem, f. 84.

7
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la Mărăşeşti", soţia generalului Christescu adresa, la 6 iunie 1930, un memoriu
ministrului Armatei: "Subsemnata Elisa General Christescu vin respectuos a
supune celor în drept situaţia creată rămăşiţelor pământeşti ale defunctului meu
soţ General de Corp de Armată Christescu Constantin: În momentul decesului,
în mai 1922, după ce i s-a făcut cinstea funeraliilor naţionale, pentru care voi fi
în veci recunoscătoare şi am avut mângâierea înaltei prezente la biserică a M.S.
Regelui Ferdinand 1, corpul a fost depus la Cimitirul Bellu, alături de părinţii
mei Generalul şi Irina Lupu. Fiind în urmă avizată că va fi transportat în
Mausoleul de la Mărăşeşti, unde i se rezervase o criptă, am decomandat
Monumentul ce intenţionam a-1 ridica la Bellu, pierzând şi arvuna plătită
dinainte. Împlinindu-se în mai 1930 curent, 7 ani de la data decesului, termen
după care transferarea corpului este îngăduită de legile în vigoare, veţi înţelege,
onorate Domnule Ministru, pioasele sentimente de soţie ce mă mână a
întreprinde toate demersurile ce ar putea contribui la aşezarea corpului
defunctului meu soţ în cripta Mausoleului de la Mărăşeşti, menită - după
precedentele existente - a fi locul de veci al acelora care au avut calitatea de
Comandanţi ai Armatei în timpul luptelor de la Mărăşeşti. Demersul meu
referindu-se la o cauză ce depăşeşte conştiinţa şi datoria mea de văduvă şi
atinge cinstirea memoriei unuia din capii oştirii ce şi-a închinat viaţa înfăptuirii
idealului nostru naţional, sunt sigură, Domnule Ministru, mă pot aştepta din
partea Domniei Voastre la o completă luare în considerare a acestei gingaşe dar
imperativ drepte şi pentru mine sfăntă chestiune. De aceea vă rog să binevoiţi
a-mi sprijini cererea cu toată căldura şi a mă povăţui asupra căilor de urmat
pentru o cât mai grabnică a ei soluţionare.
Vă rog Domnule Ministru a primi mulţumirile mele pentru sprijinul ce
netăgăduit voi găsi pe lângă persoana Dvs. şi a crede în expresiunea distinselor
mele sentimente"9 .
Toate demersurile întreprinse au determinat Marele Stat Major, prin
Serviciul Istoric, să realizeze un Studiu al documentelor privitoare la
activitatea generalului Christescu, comandant al Armatei 1 în bătălia de la
Mărăşeşti (11-30 iulie), din care vom reda doar fragmentele pe care le-am
considerat importante pentru tema prezentată:
"La 11 iulie ofensiva proiectată la Nomoloasa este oprită. Necesitând
regrupări de forţe în Nordul Moldovei pentru acoperirea flancului drept al
frontului ruso-român, faţă de ofensiva germană contra ruşilor în Bucovina şi
care ajunsese în apropierea frontierei Moldovei, comandantul armatelor de pe
frontul român, în legătură cu Marele Cartier General român hotărăsc ridicarea
de forţe ruseşti de pe Siret şi înlocuirea lor cu Armata 1 română, în sectorul

9

Ibidem, f. 82.
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Clipiceşti (vest Siret) şi Lieşti. În urma acestei hotărâri, generalul Christescu,

comandantul Armatei 1-a ia următoarele dispoziţiuni pentru:
a) Înlocuirea trupelor române de pe frontul Nămoloasa;
b) Dislocarea lor în direcţia generală Cosmeşti - lonăşeşti, ca apoi o
parte din ele (diviziile 5, 9 şi 13) să fie trecute pe dreapta Siretului spre a înlocui
trupele ruse până la satul Clipiceşti.
La 24 iulie, când începe ofensiva germană, forţele Armatei 1 române
erau răspândite pe un front: 30 km lărgime şi 20 km adâncime. Divizia 5-a se
găsea la Cosmeşti în apropierea sectorului ocupat de Divizia 34-a rusă
atacată" 10 •

"La ora 11.35 situaţia devenind critică prin ruperea frontului rus,
generalul Christescu ordonă generalului Grigorescu, comandantul Corpului 6
Armată să ia măsuri grabnice pentru restabilirea situaţiei şi menţinerea cu orice
preţ a poziţiilor ocupate de Corpul 7 Armată rus, precum şi a podurilor de la
Movileni-Ciuşlea, intervenind cât mai curând cu o puternică acţiune de artilerie
de pe malul stâng al Siretului. Până la ora 13 ruşii pierzând cele trei linii ale
poziţiei de rezistenţă de pe Râul Putna, linia Scovarga şi ajungând până la linia
Bisigheşti - Străjescu, la ora 13,30, generalul Christescu ordonă generalului
Grigorescu:
a) Să ocupe cu Divizia 9 sectorul Movileni - Satul Nou inclusiv,
respingând peste Siret fracţiunile inamice care vor fi trecut pe malul stâng;
b) Să ţină grosul Diviziei 5 între Cosmeşti şi Băltăreţul, venind în
ajutorul Corpului 7 rus cu o brigadă de lnfanterie şi un grup de artilerie trimise
deja de Corpul 6 Armată pe malul drept al Siretului;
c) Comandantul Corpului 6 Armată, generalul Grigorescu să caute să
ţină în stăpânire pentru trecerea pe malul drept al Siretului toate podurile din
zona sa [ ... ] "]] .
"La ora 21 generalul Grigorescu, comandantul Corpului 6 Armată
propune Armatei 1 executarea unei mişcări ofensive, cu sau fără ajutorul ruşilor,
care trebuia executată, la 25 iulie ora 6, pentru a nu da răgaz vrăşmaşului să se
fixeze la teren şi pentru a nu pierde eventual capul de pod de la Furceni.
Acţiunea propusă în linii generale urma să se execute astfel:
- Divizia 9 să fixeze pe inamic între Ciuşlea şi Străjescu;
- Divizia 5 (mai puţin un regiment rămas pe stânga Siretului în sectorul
Diviziei 2 Cavalerie) să manevreze;
- Pe lângă artileria diviziilor 5 şi 9 ar putea lua parte la acţiune şi cel
puţin 1/2 din artileria Diviziei 14.

10
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Ibidem, f. 94.
Ibidem, f. 96-97.
https://biblioteca-digitala.ro

286

Acta Bacoviensia X/20 15

La ora 22.15 generalul Christescu comunică generalului Grigorescu:
Aprobă în principiu propunerea, însă pentru a avea concursul artileriei grele,
care nu poate fi pe poziţie decât la 25 c. după amiază, atacul se amână până ce
se va cunoaşte şi propunerea Armatei IV rusă, cu care conform ordinului primit
urma să ia înţelegere [ ... ]" 12 •
"Din analiza măsurilor luate rezultă:
a) Comandantul Armatei 1 română se temea de o eventuală trecere a
germanilor la Est de Siret şi o înaintare apoi în direcţiunea generală Tecuci:
-fie a continua înaintarea pe Valea Bârladului spre Nord,
- fie a constitui un cap de pod la Nord de Tecuci, care să asigure
continuarea ofensivei la Vest de Siret şi care pe măsura înaintării spre Nord era
necesar[ ... ]" 13 .
"Comandantul Armatei IV rusă, generalul Ragoza, ceruse Armatei 1 să
treacă pe dreapta Siretului Divizia 5 şi care trebuia să se găsească la 25 c. ora 8
nord Mărăşeşti ca, împreună cu trupele ruse şi sub comanda Corpului 7 rus, să
execute un contraatac. Comandantul Armatei 1 nu împărtăşeşte această părere,
mai ales că comandantul Armatei IV rusă nu-i făcuse cunoscut un proiect de
contraofensivă de ansamblu în vederea restabilirii situaţiei la vest de Siret.
Generalul Christescu raportase Marelui Cartier General că o
contraofensivă pentru recâştigarea terenului pierdut trebuia bine pregătită şi
executată, cu superioritate de mijloace, căci altfel se riscă pierderi inutile. Şi că
o astfel de acţiune ar fi prematură, dacă s-ar dezlănţui mai înainte de 26 iulie,
când Armata 1 va avea concentrat în zona Cosmeşti 3 divizii (Divizia 5, 13 şi
14) şi 6 baterii grele, care urmau să ocupe poziţii pe stânga Siretului, în cursul
zilei de 25 iulie. Numai în astfel de condiţii întrevedea o contraofensivă cu sorţi
de izbândă. De aceea a cerut comandantului Armatei IV rusă să dea ordin
Corpului 7 rus să reziste încă 24 de ore.
În concluzie: Inamicul atacând cu forţe superioare, generalul Christescu
urmărea să ia o contraofensivă, în legătură cu Armata IV rusă, numai după ce
va realiza:
a) Forţele întrunite (3 divizii în regiunea Cosmeşti şi 6 baterii artilerie
grea) şi aceasta cu începere de la 26 iulie;
b) Fixarea ofensivei germane, de aceea a cerut ca Corpul 7 Armată rus
să reziste încă 24 de ore. Iar pentru a mări rezistenţa Corpului 7 Armată rus şi a
asigura fixarea inamicului a hotărât intervenirea în acţiune cu parte din Divizia
5 în seara de 24 iulie, în sectorul Moara Albă - Siret, iar ca măsuri de prevedere
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ca diviziile 5 şi 9 să se grupeze pe frontul Movileni - Cosmeşti şi gata
14
să intervină cu începere de la 25 dimineaţa[ ... ]" •
25 iulie: "Generalul Christescu raportează Marelui Cartier General că
intenţia şi părerea lui rămân neschimbate, adică de a se contraataca inamicul de
îndată ce se va dispune de forţe suficiente şi după un plan de ansamblu chibzuit.
Acest atac s-ar putea produce în dimineaţa de 27 iulie, dacă trupele ruse cu care
trebuie să concure se vor găsi în măsură să atace. Această hotărâre a fost
comunicată şi comandantului Armatei IV rusă şi rugat să-şi deplaseze postul de
comandă de la Bârlad la Iaşi, unde era şi postul de comandă al Armatei I" 15 .
"În ziua de 27, ora 17 urma să înceapă atacul infanteriei, dacă pregătirea
artileriei va fi găsită suficientă, contrar urma să se atace la 28 iulie dimineaţa.
Din analiza măsurilor luate rezultă: de îndată ce atacul inamic a fost oprit, iar
mijloacele întrunite în vederea ofensivei, comandantul Armatei I, generalul
Christescu, de comun acord cu comandantul Armatei IV rusă, generalul
Ragoza, hotărăsc trecerea la ofensivă în ziua de 27 iulie ora 17 şi numai dacă
până la această oră pregătirea de artilerie va fi suficientă.[ ... ]" 16 "Atacul fixat
de Generalul Christescu, de acord cu Generalul Ragoza, pentru ora 17 este
amânat cu 24 de ore pentru că artileria grea abia sosită, nu era gata pentru o
acţiune puternică pe care nu putea să o înceapă decât la 28 iulie; pregătirea de
artilerie era insuficientă; trupele obosite în urma mişcărilor executate în noaptea
de 25/26 şi 26/27 iulie; Divizia 5-a slăbită în urma luptelor de 2 zile, suportase
atacul a 2-3 divizii germane; germanii în după amiaza zilei continuă atacul cu
diviziile (216, 76, 89, 115) şi numeroasa artilerie între Siret şi Mărăşeşti[ ... ]" 17 •
28 iulie: "La ora 11, comandantul Armatei I-a, de comun acord cu
Comandantul Armatei 4-a rusă, fixează [pentru] ora 17 atacul infanteriei. La ora
14, pregătirea de artilerie este intensificată, atingând maximum către ora 17,
când infanteria porneşte la atac.[ ... ] În cursul nopţii germanii au încercat două
acţiuni asupra Diviziei 9, însă au fost respinse. Alte încercări făcute de germani
spre a trece Siretul în bărci sunt respinse. La ora 22,45 Generalul Christescu
Comandantul Armatei I ia următoarele măsuri:
- pentru 29 iulie Armata I-a română şi Armata IV -a rusă trebuie să
continue ofensiva,
- Diviziile 9 şi 5 aveau ca primă misiune să ocupe Suşiţa Seacă - cota 59
Sud Pădurea Călini şi să pună stăpânire pe toată valea Suşiţa şi Jugastru- Satul
Doaga, care apoi să servească ca bază de plecare pentru continuarea ofensivei la
30 iulie,
14

Ibidem, f. 99-100.
1bidem, f. 101.
16
1bidem, f. 105.
17
1bidem.
15

https://biblioteca-digitala.ro

288

Acta Bacoviensia X/20 15

- Artileria grea şi artileria Diviziei 14 urma să sprijine acţiunea diviziilor
5 şi 9 şi execută trageri de hărţuială asupra poziţiilor inamice care se găsesc mai
la Sud, pentru a lăsa pe duşman în nedumerire,
- Atacul urma să aibă loc în dimineaţa zilei, cât mai devreme, ora
atacului urmând să fie fixată de Comandantul Corpului 6 Armată când va crede
că pregătirea este suficientă, raportând şi Comandamentului Armatei,
- Divizia 14-a urma să pună la dispoziţia Comandantului Corpului 6
Armată până la 3 batalioane pe măsură ce vor deveni disponibile prin înaintarea
atacului pe malul drept al Siretului[ ... ]" 18 .
29 iulie: "Către ora 1O însă, comandantul Armatei IV rusă general
Ragoza, cu de la sine putere, opreşte ofensiva proiectată şi comunică
comandantului Armatei I română că din cauza pierderilor avute de trupele sale
în zilele precedente, a oboselii şi lipsei de rezerve, hotărăşte ca trupele sale să
rămână în defensivă.
Comandantul Armatei nu renunţă la ofensivă, însă o limitează la o
acţiune locală, executată cu diviziile 5 şi 9 pentru cucerirea punctelor de sprijin
germane: Pădureni Sud, pădurea Călini şi satul Doaga. Cu începere de la ora
15,30 artileria începe pregătirea mai ales asupra punctelor de sprijin indicate
mai sus. Către ora 16,20 germanii (Divizia 62 Austriacă, Corpul Alpin, Divizia
115 şi Divizia 12 Bavareză) atacă la vest de şoseaua Focşani - Adjud şi de-a
lungul şoselei, poziţiile ocupate de către diviziile 103, 13 şi 71 ruse, între
Clipiceşti şi şosea şi care sunt obligate să se retragă pe o adâncime de 4 km pe
linia: Vităneşti- Satul Nou- cota 129 (calea ferată Mărăşeşti- Panciu)- cota
85. Atacul Corpului 6 armată început la 16,30 nu poate progresa. Divizia 9 este
silită să se retragă 250 m. sud Fabrica de Parchete, apoi de-a lungul căii ferate
Mărăşeşti - Cosmeşti fiind ameninţată cu învăluirea de către Divizia 12
bavareză din cauza retragerii trupelor ruse, care i-au lăsat aripa descoperită.
Intervenind rezervele Diviziei 9, atacul german este oprit.
La ora 23,45 generalul Christescu hotărăşte ca a doua zi, 30 iulie, în
zorii zilei, să se execute un contraatac riguros pentru recâştigarea terenului
pierdut de ruşi" 19 •
Aceste măsuri nu au fost duse la îndeplinire, deoarece în seara zilei de
29 iulie, ora 21,20 a fost primit Ordinul Marelui Cartier General prin care
generalul Christescu a fost înlocuit, cu începere de la 30 iulie ora 8 cu generalul
Grigorescu la comanda Armatei I. Părăsind comanda Armatei I, generalul
Christescu a dat următorul ordin de zi: "Din înalt ordin M.S. Regelui,
comunicat Armatei I-a cu Ordinul Marelui Cartier General Nr. 2666 din 29
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iulie, comanda acestei Armate este încredinţată cu începere de astăzi, 30 iulie,
generalului de divizie Grigorescu.
Aducând aceasta la cunoştinţa Comandamentelor, Corpurilor de trupă şi
serviciilor, îmi îndeplinesc o scumpă datorie spunând ofiţerilor, subofiţerilor,
caporalilor şi soldaţilor din Armata I-a că mă despart de ei cu mare durere, dar
cu inima pe deplin mulţumită de chipul cum şi-au făcut datoria cât timp au fost
sub comanda mea. Şi mai cu seamă, le mulţumesc la toţi, pentru vitejia şi
abnegaţia cu care s-au luptat în cursul celor din urmă 2 zile de biruinţă
neîntreruptă contra unui duşman, care cu toată superioritatea forţelor sale n-a
izbutit o clipă măcar să clintească din loc viteaza Armată I-a.
Îmi iau rămas bun de la toţi, urându-le sănătate şi isbândă continuă,
strigând din toată inima: Trăiască România Mare! Trăiască M.S. regele, iubitul
nostru suveran!" 20 .
Dincolo de disputele din epocă, contribuţia generalului Christescu la
victoria de la Mărăşeşti este indiscutabilă. Timpul a dovedit că transferarea
Armatei 1 române din zona Nămoloasa pe frontul de la Mărăşeşti a schimbat
situaţia strategică în sudul Moldovei tocmai în momentul în care inamicul era
pe cale să-şi deschidă drum la est de Siret. Prima etapă a bătăliei de la
Mărăşeşti, în care s-a afirmat pe deplin generalul Christescu, a fost decisivă
pentru campania din anul 1917, în cadrul ei obţinându-se o victorie remarcabilă,
prin închiderea breşei strategice ce se contura pe frontul românesc în zona
Siret21 •
Recunoscând înfrângerea suferită în ziua de 6 august 1917,
comandamentul Armatei 9 germane a hotărât să treacă la apărare în sectorul
principal al frontului, renunţând la scopurile pe care şi le propusese la începutul
ofensivei. O ultimă încercare făcută la 15 august în zona Muncelu a fost
zădărnicită de acţiunea dârză a trupelor noastre. În ziua de 21 august 1917
ofensiva inamică a fost definitiv oprită, iar Armata 9 germană a trecut la apărare
pe tot frontul.
Bătălia de la Mărăşeşti reprezintă cea mai mare şi mai însemnată
victorie a armatei române din timpul Primului Război Mondial. Ea a dus la
zdrobirea ofensivei inamice şi zădărnicirea definitivă a planurilor Puterilor
Centrale de a cuceri întregul teritoriu al ţării şi de a scoate România din război.
În rezumatul studiului realizat de Serviciul Istoric, pe care regele Carol
al II-lea pusese, la 11 iulie 1930, rezoluţia "Se menţine dispoziţia luată de M.S.
Regele Ferdinand", se specifica: "Din istoricul făcut de Serviciul Istoric din
Marele Stat Major, rezultă că acţiunea Generalului Christescu la Mărăşeşti între
24 şi 30 iulie 1917 este încoronată de succes: dispozitivul armatei şi ordinele
20
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sale au fost logice, iar execuţia lor a fost urmărită cu perseverenţă şi energie. Un
singur punct ar fi discutabil: amânarea începerii contraatacului general, fapt ce
se pare că a atras, împreună cu altele, luarea comenzii. Marele Stat Major relevă
conţinutul Ordinului Ministerului de Război din septembrie 1924, care hotărăşte
că nu se depun în mausoleul de la Mărăşeşti decât rămăşiţele celor căzuţi chiar
la Mărăşeşti; pentru generalul Grigorescu Eremia s-a făcut o excepţiune" 22 .
Drept urmare, ministrul Armatei, generalul de divizie Condeescu, i-a
adresat la 17 iulie 1930 Elizei Christescu o scrisoare ca răspuns la frământările
acesteia:
"Mult onorată doamnă,
Cererea D-voastră relativ la depunerea rămăşiţelor pământeşti ale
defunctului D-voastră soţ, generalul de corp de armată Christescu Constantin, în
Mausoleul de la Mărăşeşti a fost examinată şi supusă M.S. Regelui.
Serviciul Istoric al Marelui Stat Major în studiul bătăliei de la Mărăşeşti
arată meritele de mare comandant ale generalului Christescu în concepţia şi
execuţia acelei bătălii. M.S. Regele însuşi le cunoaşte şi apreciază toată slăvirea
la care are dreptul memoria generalului Christescu.
Deoarece însă Guvernul ţării a luat în anul 1924 dispoziţiunea de a nu se
depune în mausoleul de la Mărăşeşti decât rămăşiţele celor căzuţi pe acel câmp
de bătaie, cu excepţiunea faptelor deja împlinite, M.S. Regele Carol al II-lea a
hotărât a se respecta acea dispoziţiune, ratificată şi de defunctul rege Ferdinand.
Odată cu aceasta vă rog să primiţi mult onorată Doamnă, expresiunea
înaltei mele consideraţiuni" 23 .
La 26 mai 1943, Aşezământul Naţional "Regina Maria" pentru Cultul
Eroilor a elaborat un "Proiect de program pentru strămutarea osemintelor
generalului de corp de armată Christescu Constantin de la Bucureşti la
Mărăşeşti". Din motive rămase neclare, mareşalul Ion Antonescu a suspendat
operaţiunea. În 194 7 în sarcofagul destinat generalului Christescu au fost
depuse osemintele generalului rus Feodor Alexandrovici Kolodeev, inspector al
artileriei Corpului 8 armată rus în bătălia de la Mărăşeşte 4 .
În perioada regimului comunist, urmaşii Elizei Christescu au înaintat
mai multe memorii conducerii armatei şi Partidului Comunist Român,
solicitând repararea nedreptăţii comise în 1924, dar generalul Constantin
Christescu îşi doarme în continuare somnul de veci la cimitirul Bellu.
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Intelectuali basarabeni la revista "Izvoraşul"
din Bistriţa, Mehedinti
Tudor RĂŢOI
Intellectuals from Basarabia to "lzvoraşul"
Revue from Bistriţa Village - Mehedinti County
(Abstract)
The object of the article is the emission of the "Izvoraşul" Revue, printed in
Village- Mehedinţi County, in Basarabia, the Romanian Province betwen Prut
and Nistru, after its Union with Romania in 1918. With its folklore materials printed
and coming from ali the Romania Provinces of Great Romania, the "lzvoraşul" Revue
has contributed to the consolidation of the Romanian national identity and to a better
knowledge ofRomanians from ali over the country.
Key words: Basarabia, Great Romania, Mehedinţi County, folklore; cultural
identity, revue
Bistriţa

În continuarea publicării unor mărturii documentare cu pnvtre la
revistei "Izvoraşul" din localitatea Bistriţa, Mehedinti, cu provinciile
noi ale României Mari în perioada interbelică, după deschiderile făcute cu cele
referitoare la receptarea acestei publicaţii în zonele Aradului 1 şi Mureşului 2 , în
cele ce urmează vom prezenta câteva materiale arhivistice aflate în păstrarea şi
administrarea Arhivelor Naţionale Mehedinti, în fondul personal "Gheorghe N.
Dumitrescu-Bistriţa", documente ce ilustrează prezenţa şi cunoaşterea
"lzvoraşului" în Basarabia, provincia unită cu România, ca şi Ardealul, în 1918.
Inaintea oricăror consideraţii asupra subiectului, iată câteva repere
despre "Izvoraşul". Revista cu acest titlu a apărut ceva mai mult de două
decenii, în perioada 1919-1941 în localitatea Bistriţa, fostă comună situată la
circa 1O lan sud-est de Turnu Severin, în apropierea şoselei spre Calafat. Cu
subtitlul de "revistă de muzică, artă naţională şi folclor" şi prin conţinut şi
durată, "Izvoraşul" a devenit una din cele mai cunoscute reviste româneşti de
relaţiile

Tudor Răţoi, Intelectuali din zona Aradului în arhiva revistei "Jzvoraşul" din Bistrifa Mehedinfi, în voi. ,,Administraţia românească arădeană. Studii şi comunicări din Banat şi
Crişana. 95 de ani", voi. VIII, Arad, 2014, pp. 224-236.
2
Idem, Intelectuali din zona Mureşului în arhiva revistei "lzvoraşu/" din Bistrifa-Mehedinfi, în
,,Anuarul Arhivelor Mureşene", III (VII), Tg. Mureş, 2014, pp. 247-257.
1
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folclor 3 . Cel care a editat-o a fost Gheorghe N. Dumitrescu-Bistriţa, folclorist,
învăţător şi preot din Mehedinţi, născut la 15 septembrie 1895 în comuna
menţionată (actualmente sat al comunei Hinova) şi mort la vârsta de 97 de ani,
la 2 februarie 19924 .
Gh. N. Dumitrescu-Bistriţa şi-a făcut studiile primare în satul natal, iar
pe cele gimnaziale la Liceul "Traian" din Tumu Severin. A făcut apoi studii
teologice la Seminarul din Rm. Vâlcea şi de învăţător la Şcoala Normală din
Bucureşti, absolvită în 1918. Întors în Mehedinţi în 1919, şi-a început cariera de
învăţător şi de folclorist, tipărind la Bucureşti primele sale culegeri de folclor (3
broşuri) şi cântece corale de Ion Vidu şi Tiberiu Brediceanu. În satul natal, s-a
preoţit şi, începând cu toamna lui 1919, împreună cu soţia sa, învăţătoarea
Olimpia-Oprica Dumitrescu, originară din comuna Celaru, judeţul Romanaţi, au
început să tipărească "Izvoraşul" şi să creeze aici o adevărată emulaţie de
rezonanţă naţională, un veritabil centru social-cultural întemeiat pe publicaţia
cu titlul de mai sus, solicitată de peste 1000 de colaboratori şi abonaţi, pe Casa
de Lectură "Floarea Bistriţei", pe Căminul Cultural (cu sală de muzeu şi
farmacie), Banca Populară "Cuza Vodă", o cooperativă de consum şi pe o
tipografie, ultima instituţie permiţându-i să tipărească încă două publicaţii,
efemere ca apariţie, "Opaiţul Satelor" şi "Alarma Satelor".
Gh. N. Dumitrescu-Bistriţa a colaborat, de asemenea, la reviste precum
"Apostolul", "Cultura poporului", "Cuvântul nostru", "Duminica poporului",
"Gmjanul", "Neamul românesc" şi cu presa locală. A lăsat posterităţii o bogată
arhivă de folclor, păstrată împreună cu aproape toate documentele sale la
Arhivele Naţionale Mehedinţi, cuprinzând şi corespondenţă cu personalităţi ale
vremii, din care până în prezent au apărut două cuprinzătoare volume.
Primul număr al "lzvoraşului" a apărut la Bucureşti în 2000 de
exemplare. După lansare, începând de prin 1921 şi până în 1940, treptat, a
dobândit dimensiune naţională, devenind a doua publicaţie de profil după
"Şezătoarea" lui Artur Gorovei. A găzduit în paginile sale numeroşi culegători
de folclor din toate zonele ţării şi din comunităţile româneşti de peste hotare, o
revistă cu mii de abonaţi în ţară şi în străinătate (Iugoslavia, Bulgaria,
Cehoslovacia, S.U.A, Franţa, Italia, Grecia, Austria, Germania). Printre
colaboratori au figurat personalităţi culturale importante, muztcteni,
muzicologi, folclorişti, etnologi, oameni de cultură, în general, ca Gh. Dima,
Timotei Popovici, Artur Gorovei, Tudor Pamfile, Ion Vidu, Gh. Catană, C.S.
Nicolăescu-Plopşor, C. Rădulescu-Motru, Gh. Bobei, T.G. Bulat, G.T.
Niculescu-Varone şi mulţi alţii. În paginile revistei au apărut peste 2000 de
Ileana Roman, Tudor Răţoi (coordonatori), Dicţionarul enciclopedic al judeţului Mehedinti,
Editura Prier, 2003, p. 232.
4
Pentru biografie, vezi Ileana Roman, Tudor Răţoi (coordonatori), Dicţionarul enciclopedic al
judeţului Mehedinti, Editura Prier, 2003, p. 162.
3
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cântece româneşti, maJontatea cu note muzicale, parte din ele intrate în
perioada postbelică în repertoriul soliştilor de muzică populară. Despre
"lzvoraşul" au fost elaborate teze de doctorat, teze de licenţă şi lucrări de grad,
peste 100 de cercetători consultând documente din arhiva "Izvoraşul".
În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, revista a încetat să mai
apară, ca şi în timpul regimului comunist, deşi au fost intervenţii directe ale
editorului ei, adesea sprijinit de cunoscuţi oameni de cultură, de a fi reluată.
De o bogăţie şi diversitate extraordinare, corespondenţa lăsată de
creatorul de fond şi depusă la Arhivele Naţionale cuprinde peste 1000 de
scrisori, emanând de la numeroase personalităţi artistice şi culturale printre care
s-au numărat Filaret Barbu, Vasile Bogrea, N. Iorga, Ramiro Ortiz, Const.
Brăiloiu, Gh. Bulgăr, I.C. Chiţimia, Viorel Cosma, Gh. Dima, Tudor Pamfile,
Ovidiu Papadima, Romulus Vulcănescu, C. Rădulescu-Motru, D.D. Panaitescu
(fiul lui Perpessicius) şi mulţi alţii. Expresie a unui adevărat program cultural
iniţiat de Gh.N. Dumitrescu-Bistriţa şi destinat întregului spaţiu românesc aşa
cum se desăvârşise acesta după 1918, printre cei care au corespondat cu
fondatorul şi editorul "Izvoraşului" s-au numărat şi intelectuali din provinciile
noi ale ţării, inclusiv din Basarabia.
Ca problematică, corespondenţa cu aceştia datând din perioada
interbelică evidenţiază difuzarea şi cunoaşterea revistei şi în aceste regiuni
româneşti, unde receptarea ei a fost foarte favorabilă, uneori aproape entuziastă
printre cunoscători, motiv pentru care mulţi dintre ei au solicitat abonamente, au
propus colaborări şi au trimis în acest sens materiale de folclor, ori au făcut
sugestii cu privire la conţinut. Impresionează în mod cu totul special la aceste
scrisori, conştiinţa identităţii şi apartenenţei la acelaşi organism etno-cultural,
tonul patetic, aprecierea pentru opera culturală ce se săvârşea într-un sat anonim
din Oltenia, devotamentul pentru şcoală şi dorinţa de a participa la salvarea
atâtor comori de spiritualitate populară, despre care încă de pe atunci se spunea
că sunt pândite de pericolul dispariţiei ireversibile sau al pervertirii. Şi, cu toate
că trecuse foarte puţin timp de la Marea Unire, transpar clar bucuria pentru ceea
ce abia se consfinţise în viaţa românilor, convergenta sentimentelor naţionale şi
unanimitatea în dorinţa de a participa la consolidarea identitară a statului
naţional român desăvârşit în 1918.
În ordine cronologică, primul om de carte ce figurează înregistrat de
părintele Dumitrescu-Bistriţa cu corespondenţă trimisă din Basarabia este
învăţătorul Ioan V. Borş, care la sfârşitul anului 1931 -începutul lui 1932 scria
din comuna Ciobureni, Tighina 5 . Din scrisoarea clasată de editor în dosarul nr.
5467 rezultă că I. Borş era de mai mult timp în legătură cu revista, iar acum
trimitea spre publicare un cântec popular, "Sărmana măicuţa mea", cules şi
5

Arhivele Naţionale Mehedinţi, fond personal Gh. N. Dumitrescu-Bistriţa, IV.B.37, f. 1-2.
https://biblioteca-digitala.ro

294

Acta Bacoviensia X/20 15

notat de expeditor, după ce mai propusese deja încă unul "Măi Ionaş de peste
deal", apreciat pozitiv la poşta redacţiei revistei în numărul din februarie 1932.
La 18 februarie 1932 Ioan Borş scria din comuna Brezoaia, un "sat ucrainean",
unde fusese transferat şi îşi exprima bucuria că "Izvoraşul" îşi menţinea
prestigiul "şi apariţia tot cu acelaşi material bogat de folclor şi muzică, ce l-am
apreciat prima dată când am cetit numărul dv. trimis pentru probă". Din păcate,
colaboratorul se vedea nevoit să-şi exprime regretul pentru întârzierea în
achitarea abonamentului pe 1932 şi 1933, în acele vremuri care nu permiteau să
fie "la punct cu plata". Cu toate acestea dorinţa de a primi revista se menţinea
vie, concomitent cu aceea de a continua colaborarea, dacă ar fi fost posibil chiar
cu materiale ucrainene, foarte interesante, de altfel, însă - recunoştea Borş incompatibile cu profilul revistei, în varianta netradusă.
În relaţia "Izvoraşului" cu Basarabia lui Ioan Borş i-a urmat tot un
învăţător, Constantin Mitrică, originar chiar din Mehedinti şi plecat, ca mulţi
alţi pedagogi, în noua provincie a României Mari pentru întărirea elementului
românesc de acolo. Expeditorul se afla în serviciul Şcolii Primare Mixte din
Chizlear, judeţul Lăpuşna, şi scria în iunie 1932 pentru a se abona la revistă,
într-o vreme pe care o aprecia ca fiind de "de grele încercări" pentru ţară, "când
diferite curente subversive" căutau "a sădi vrajbă între fraţii de acelaşi sânge".
"Ca învăţător şi român mehedinţean ce sunt - spunea C. Mitrică - mă simt
dator a ajuta şi a lupta alături de acei ce prin muncă fără preget şi cu mari
sacrificii lucrează de ani de zile animaţi de măreţe idealuri pentru fericirea
acestei ţări, pentru ridicarea culturală a neamului românesc. Încă de pe când
eram elev la Şcoala Normală din T. Severin, cu ocazia excursiunii ce am făcut
în comuna Bistriţa-Mehedinţi, am văzut şi m-am convins despre roadele unei
munci chibzuite, unei munci destul de grele ce d-voastră aţi început-o de
aproape 1O ani. Cu o deosebită satisfacţie am luat atunci cunoştinţă de
înfiinţarea unei tipografii în Bistriţa, pentru tipărirea <<Izvoraşului>>.
Aţi reuşit a înfăptui o frumoasă operă culturală, făcând ca pe
meleagurile Mehedinţilor să mai răsară încă un focar de lumină, încă un soare,
care să gonească norii întunecaţi ai pârdalnicei de neştiinţă.
Prin <<Izvoraşul>> aţi scos din ghearele uitării datinile noastre
strămoşeşti, duioasele doine olteneşti, neîntrecutele povestiri cu Feţi Frumoşi şi
Ilene Cosânzene, chiuiturile neamului şi multe alte mărgăritare, scăpând astfel
de pieire o comoară fără seamăn: sufletul românesc. Fapta dv. merită toată
lauda şi ar fi de dorit ca asemenea iniţiative culturale să se mai nască şi-n
celelalte unghiuri ale ţării" 6 .
În anul următor, 1933, de Crăciun, i-a scris părintelui Gh. N.
Dumitrescu-Bistriţa profesorul universitar T.G. Bulat, de la Chişinău.
Corespondentul îşi exprima admiraţia "pentru munca frumoasă şi tenace" din
6
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jurul "Izvoraşului", pe care o urmărea cu plăcere şi care, din nefericire, trecea,
pare-se, printr-o perioadă de greutăţi şi lipsă de asperităţi. În februarie următor,
Bulat revenea îndemnându-1 pe cărturarul bistriţean să meargă mai departe cât
mai mult cu activitatea începută. "Răutăţile, invidiile şi josniciile, în genere, să
nu te descurajeze! E cu mult mai bine, incomparabil mai fericit drumul
eforturilor sufleteşti decât bătătorirea unor drumuri mocirloase obişnuite. [... ]
Aprecierea muncii Sf. Tale până acum încă să-ţi fie un îndemn în plus. Şi
gândeşte-te ce ar fi însemnat în ordinea sufletească dacă ai fi făcut ca atâţia
preoţi anonimi din juru-ţi" 7 •
Pe la jumătatea anilor '30 ai secolului trecut, materialele primite de
"Izvoraşul" din Basarabia s-au înmulţit considerabil. "Culeg demult câte un
mănunchi de flori de câmp - îi scria "Izvoraşului" la 24 februarie 1936
învăţătoarea Aculina Costin, din satul Huzun, Vomiceni, judeţul Lăpuşna -.Îmi
plac aceşti bucheţei cu miros de cimbru şi sulfină şi mă grăbesc să-i culeg. Văd
cum se strecoară în aceste vlăstare sănătoase de la ţară cioclii vicleni purtători
de romanţe stâlcite etc. Ei fac să se năruie-n uitare, să se piardă pe nesimţite
poveştile şi cântecele, tot ce e mai frumos şi mai sănătos şi-n care se oglindeşte
sufletul ţăranului român. Aţi simţit şi dvs. aceşti ciocli vicleni - continua
Aculina Costin- şi vă grăbiţi să adunaţi din toate colţurile ţării ce a mai rămas
sănătos din cântecele şi poveştile ţăranilor. Aţi înţeles pericolul ce ne pândeşte,
simţiţi şi dvs. că se adeveresc cuvintele cronicarului <<Nu e vremea sub cârma
omului, ci bietul om sub cârma vremii >>. Vă felicit pentru ideile frumoase
venite mai înainte de prăbuşire şi vă doresc spor la munca ce o duceţi.
Veţi găsi multe greşeli şi lipsuri în modestul meu material folcloristic
dar, credeţi-mă, e prima încercare pe care o fac trimiţând undeva lucrări pe care
le fac singură acasă" 8 . Căci, într-adevăr, corespondenta "Izvoraşului" din ţinutul
Lăpuşnei trimitea revistei spre publicare, odată cu scrisoarea însoţitoare, o
povestire (Povestea lui Alifat Făt Frumos), ghicitori, descântece, jocuri de
copii, snoave şi glume, probleme şi chiuituri. E de precizat că materialul trimis
de învăţătoarea din Huzun constituia răspunsul ei la un apel şi la un concurs
organizat de "Izvoraşul" în anul 1936 pentru înfiinţarea unei arhive de folclor
pentru întreg spaţiul românesc, iniţiativă popularizată în toată ţara şi care
promitea să se încheie cu premii pentru cele mai interesante dintre culegerile
primite. În această perspectivă, revista a primit comori de folclor din mai multe
regiuni ale provinciei dintre Prut şi Nistru, cum a fost, de pildă, printre ele, şi
consistentul set de producţii folclorice (descântece de obrintit, de ursit, de
dragoste, de spăriet, de durere de măsele, de studniţă!boală de dinţi, de mana
vacilor, de bube la cap, de sporul laptelui la vite, de lichitură, de deochi, de

7
8

Ibidem, IV.B.52, f. 1-2.
Ibidem, III.B.92, f. 1-2.
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băşică, de iertăciune, precum şi oraţii de nuntă şi cântece populare) venite de la
Alexandru Bardia şi culese de acesta în mai multe sate din judeţul Hotin9 .
Din judeţul Tighina a trimis 69 de cântece şi alte materiale "fără nici o
punctuaţie lăsând a fi aranjate de redacţia revistei" studentul ziarist 01. P.
Burlacu 10 , domiciliat în Baimachia, Cahul. Acesta trimitea culegerile sale
pentru a participa la concurs nu din alt motiv decât acela de a le introduce "în
cărţi şi reviste de folclor". Expeditorul ar fi dorit, totodată, ca pe viitor să fie
trecut în categoria abonaţilor şi să primească chiar numere mai vechi, dacă ar fi
fost disponibile, inclusiv pentru a fi vândute la chioşcul pe care îl înfiinţase. Tot
din zona Tighinei şi-a manifestat interesul de a fi abonat şi de a primi lămuriri
în legătură cu concursul Ioan F. Enii, din Chircaeşti, membru al căminului
cultural "Astra" din această localitate de unde promitea să trimită 52 de
producţii din colecţia proprie de folclor 11 , iar Serghie Harabagiu din comuna
Jungur a trimis ghicitori, cântece, bocete, colinde şi strigături 12 , în timp ce din
Manoileşti, Lăpuşna, a făcut acelaşi lucru învăţătorul Grigore Maximilian,
autor de culegeri de obiceiuri referitoare la marile etape ale vieţii omului,
începând cu cea de dinainte de naştere, continuând cu naşterea, cu viaţa de după
naştere, cu botezul, cu obiceiurile de nuntă şi cele de la înmormântare 13 . În
scrisoarea lui din 25 februarie 1936 cu care trimitea culegerile făcute, acesta
preciza că era "conştient de însemnătatea operei titanice" pe care părintele
Dumitrescu-Bistriţa îşi pusese în gând s-o făptuiască, cele trimise nefiind
altceva decât răspunsul său la apelul "Izvoraşului" şi rezultatul a trei ani de
observaţii pas cu pas a celor "3 taine", urmărite în patru judeţe din Basarabia,
Orhei, Lăpuşna, Bălţi şi Soroca" 14 .
Dintre materialele primite de "Izvoraşul" din Basarabia, o menţiune
specială merită culegerile de strigături, descântece şi ghicitori trimise de
învăţătorul Leopold Vidraşcu din comuna Găureni. La 24 februarie 1936, acesta
aflase de proiectul "Izvoraşului" şi, la solicitarea revistei, aprecia că "o arhivă
pentru folklor - intenţia care prezidase la organizarea concursului - era mai
mult decât necesară. De aceea iniţiativa dvs. -continua L. Vidraşcu- este atât
de lăudată şi comentată totodată". "Sunt basarabean de vreo 10 ani- se confesa
mai departe expeditorul - învăţător în regiunea Codrului din judeţul Lăpuşna.
Mi-am dat seama demult încă de importanţa cântecelor populare, de aceea am
început a colecta tot ce este folklor popular. Din toate acestea am publicat pe la
câteva ziare şi reviste. Desigur că pe rând, şi nu în volum.

9

Ibidem, III.B.77, f. 1-63.
Ibidem, III.B.103, f. 1-33.
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Ibidem, IV.E.5, f. 1-3.
12
Ibidem, III.B. 76. f. 1-6.
13
Ibidem, III.B. 128, f. 1-44.
14
Ibidem, IV.M. f. 1.
10
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În adevăr, importanţa ce-o prezintă studierea folklorului, aşa cum iese
din gura autorului, este covârşitoare şi nu mai caut să demonstrez aceasta.
Vreau numai să accentuez că şi colecţia mea va fi binevenită. Va fi un
mijloc de a se putea cunoaşte un oltean cu un basarabean, moldovean etc." 15 •
Şi într-adevăr, Leopold Vidraşcu a trimis culegerile sale, însă, neprimind
un răspund imediat din partea părintelui Dumitrescu-Bistriţa, la 24 iunie a
revenit cu o nouă scrisoare arătând că încă din 26 aprilie 1936 trimisese
"Izvoraşului" "alt material folkloristic (strigături, descântece şi ghicitori)", fără
însă a fi primit confirmarea cuvenită.[ ... ]. "Suntem curioşi a afla rezultatul
cercetărilor în ceea ce priveşte folklorul nostru, munca noastră. Aceasta cu atât
mai mult cu cât v-aţi exprimat încă în adresa din 9.IV.936 cum că <<materialul
trimis este interesant>> 16 •
La solicitarea primită, editorul revistei s-a conformat şi, drept urmare,
L. Vidraşcu a răspuns din nou, prompt, semnalând emulaţia ce se născuse în
jurul concursului anunţat de "Izvoraşul". "Am prins puţin curaj din partea dvs.
[... ] -îi scria el părintelui Gh. N. Dumitrescu-Bistriţa, căci, sincer vorbind, îmi
luasem grija. Nu mai speram la premiu şi credinţa mi se întărea la spusele
unora, cum că acţiunea dvs. nu-i decât o reclamă spre a putea pune mâna din
belşug pe culegeri populare variate, din care apoi să începeţi un studiu amplu,
cu puţin sacrificiu. Dar acestea, desigur, nu sunt decât vorbe goale.
M-am simţit foarte bucuros de aprecierea dvs. şi-n adevăr merit poate
aceasta, căci ceea ce am făcut, n-am făcut de dragul premiului.
Am deja doi ani de când mă ocup de culegerea folklorului. Însuşi dl
profesor L.T. Boga, directorul ziarului popular <<Cuvânt moldovenesc>> şi
vicepreşedinte Fundaţiei Culturale Regale - regionala Basarabiei, mi-a adresat
17
mulţumiri şi aprecieri frumoase asupra folklorului cules de mine" •
Şi ca L. Vidraşcu erau mulţi. Printre ei s-au numărat şi Theodor
Dumbrăveanu, culegător de folclor din comuna Strâmba, judeţul Bălţi 18 , ca şi
Octavian Gemănari din comuna Petriceni, Storojineţ 19 • La rândul său, Th.
Podaşcă, directorul Şcolii Primare din comuna Beştemac, judeţul Cahul, a luat
şi el parte la concurs, întemeindu-se, în plus faţă de alţii, pe faptul că avea
relaţii cu revista încă din anul 1933. În decembrie 1933, el le scria doamnei
Oprica Dumitrescu şi soţului său, preotul Gh. N. Dumitrescu-Bistriţa,
confirmându-le primirea coletului cu 6 numere din "preţioasa" revistă
"Izvoraşul" pe care, citindu-le, a rămas "încântat de toate câte sunt scrise acolo.

15

Ibidem,IV.V.17,f.1-2.
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Ibidem, III.B.100. f. 1-38.
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19
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- sublinia Podaşcă - tot ceea ce constituie tezaurul
satelor româneşti, tezaur care contribuie [... ] la perpetuarea românismului şi
care identifică specificul nostru naţional. Cu simpatica dvs. revistă - unică în
felul ei - întăriţi şi preconizaţi instrumentul nostru sociologic - limba, graiul şi totodată contribuiţi şi la perpetuarea şi iubirea a tot ce e românesc. Cunoscut
fiind, deci, scopul ce-l urmăriţi, prin revista condusă de dvs., vă rog a mă
considera şi pe mine printre abonaţii şi colaboratorii rev. dvs. [... ] .
În ceea ce priveşte culegerea folklorului şi a melodiilor populare, aveţi
toată confienţa c-o s-o fac şi o să vă trimit.
Deocamdată, primiţi, vă rog, pentru rubrica <<Glume, hazuri şi
snoave>> povestea cu <<O minciună pe negândite>>, scrisă pe foaia alăturată.
Iar pentru muzică, vă trimit hora <<Săraca fată săracă>>, scrisă şi pentru
voce şi pentru muzică instrumentală (orchestraţie)" 20 .
După acest episod, Th. Podaşcă a revenit la sfărşitul anului 1935 şi în
1936. În 1935 el a trimis spre publicare un buchet de cântece pentru coruri
şcolare şi cinci descântece culese din satul Beştemac. În 1936 a trimis cântecul
Maricica de la munte, pus pe note muzicale, cântec intrat de altfel în repertoriul
interpreţilor de muzică populară de mai târziu 21 .
Cântece populare au trimis şi Gavriil Petru, din satul Bolboea, Hotin 22 ,
precum şi învăţătorul Th. Pletos, din Cruglic, judeţul Orhei. Referitor la
demersul din Il februarie 1936 al acestuia din urmă, de mare interes rămâne
scrisoarea însoţitoare a culegerilor destinate revistei, din care rezultă că dascălul
basarabean abia primise deja un lot din "Izvoraşul", pe care îl ceruse pentru
elevii de clasa a V -a. "Primiţi prin mine mulţumirea ce v-o trimit - spunea Th.
Pletos. Totodată, ei vă roagă să binevoiţi a-i abona la "Izvoraşul" pe timp de 6
luni, ianuarie- iunie, inclusiv. Abonamentul vi-I vom trimite mai târziu, dar
îl trimitem (subl. aut.)". Iar mai departe, învăţătorul basarabean se interesa
dacă la două caiete de dansuri naţionale primite mai demult din partea părintelui
Dumitrescu-Bistriţa, pe lângă melodiile propriu-zise, nu erau şi explicaţii ale
acelor dansuri. În caz afirmativ, ruga să-i fie trimise pentru a le folosi în lucrul
cu elevii, împreună cu nouă broşuri conţinând, în majoritate, coruri şi teatru
şcolar, utilizabile şi ele în activităţile cu copiii. Deşi nu se ştie, se prea poate ca
solicitarea lui Th. Pletos să fi primit un răspuns pozitiv, de vreme ce în anul
următor acesta comunica hotărârea "de a rămâne colaborator pentru totdeauna"
al "Izvoraşului". Singura schimbare ce intervenea în relaţia cu redacţia era ca,
din motive pecuniare, aceasta să nu mai trimită revista şi elevilor, învăţătorul
angajându-se ca în schimb să pună la dispoziţia acestora propriul abonament, pe
care însă de un timp nu-l mai primise şi se interesa cu nerăbdare asupra cauzei,
20

21
22

pus în

revistă
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ca, împreună cu colegii din împrejurimi, să facă şi câteva
abonamente cu plata anticipată23 . Întreruperi în derularea abonamentelor par să
fi avut şi alţi corespondenţi din Basarabia, unii extrem de insistenţi în
trimiterea/primirea numerelor aşteptate. Gh.T. Buclea, din comuna Frecăţei,
judeţul Ismail, de pildă, din noiembrie 1936 până în ianuarie 1937 a făcut nu
mai puţin de 11 intervenţii pentru a i se respecta abonamentul şi a-i fi trimise
exemplarele aşteptate 24 . Unele nesincronizări au fost cauzate şi de peregrinările
lui prin diferite sate basarabene ca învăţător. Relaţia cu revista debutase la 8
ianuarie 1936, când Buclea îi scria directorului revistei că "fiind unul din ce
admiră muzica şi cu necesarele cunoştinţe în domeniul acestei arte", hotărâse să
se prenumere şi el printre abonaţii "Izvoraşului". A solicitat, ca atare, să i se
trimită "ca probă" numărul pe ianuarie 1936, după care, fiind mulţumit de
calitatea acestuia, s-a înscris ca abonat, luându-şi angajamentul să devină şi
colaborator al regiunii în care se afla. Ceea ce a şi făcut, relaţia cu revista
calmându-se un timp în 1937, după ce Gh. Buclea s-a definitivat ca învăţător în
comuna natală Frecăţei. În 4 ianuarie acel an el i-a trimis lui Gh.N. DumitrescuBistriţa o scrisoare confesivă arătând cum, ca un idealist ce se găsea "şi
neobosit la muncă" în cariera sa didactică, de multă vreme dorea să pună şi el
umărul "la ridicarea şi înfăptuirea marei şi încercatei misiuni" pe care şi-o luase
preotul bistriţean în calitate de "conducător al Arhivei de folklor- Isvoraşul -.
Este un an încheiat de când primesc revista Sfinţiei Voastre- continua Buclea.
Cu fiece număr, bucuria îmi creştea şi dorinţa de a mă vedea şi eu în paginile ei
nu-mi dădea pace. Am funcţionat prin alte sate dar nu prea am găsit material
folkloric aşa de mult. Din muzică în special n-am putut culege aproape nimic.
Acum aflându-mă stabilit definitiv în satul meu natal, Frecăţei, m-am pus cu tot
elanul pe muncă". Pe corespondent îl pasiona cu deosebire partea muzicală,
studiase pe cont propriu vioara, făcuse cor pe 2-3 voci şi lucrase pe bucăţi din
T. Popovici, D. Kiriac, Oancea, 1. Mureşianu, Cuclin, lvela şi alţii şi, în linia
acestor preocupări, trimitea pentru tipărire producţii muzicale proprii. La data
când scria, Buclea vânduse şi publicaţiile ("cărţuliile") primite de la Bistriţa şi
spera încă să mai vândă bazându-se pe faptul că copiii "vor avea bani de la
colind, plug etc." Ca recompensă aştepta să i se trimită o carte promisă,
"Cântece patriotice şi şcolare", sperând în valorificarea părţii ei muzicale. Dacă
o va fi primit sau nu, e greu de spus. Cert este că în mai 193 7 trimitea "noi
bucăţi de folklor", "2 aranjate şi notate pe note, iar alte 3 numai cuvinte, precum
şi câteva strigături". "Mă simt încântat - adăuga Buclea - pentru că mi-am
putut face apariţia în paginile unei asemenea reviste, unica în ţară prin
materialul ce-l conţine şi prin condiţiunile elegante în care apare. Tot prin locul
ce mi l-aş oferit în rândurile colaboratorilor d-voastră am avut fericirea ca să mă
23
24

Ibidem, IV.P.38, 7. 5-6.
Ibidem, IV.B.43, f. 1-15.
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reveleze şi alte reviste care îmi oferă şi ele titlu de colaborator, "Luceafărul",
"Zorile Romanaţilor" ş.a.". Însă după această perioadă de acalmie, în 1938,
vara, raporturile s-au încordat din nou din cauza întreruperilor şi întârzierilor în
primirea revistei, pentru ca în 1941, consecinţă a cedării Basarabiei către
Uniunea Sovietică din iunie 1940, Gh.T. Buclea să-i scrie părintelui
Dumitrescu-Bistriţa ca refugiat, repartizat în judeţul Argeş, de unde îşi plângea
întreaga avere rămasă "în mâinile ruşilor", regretată fiind îndeosebi pierderea
bibliotecii "în care la loc de cinste stătea şi colecţia pe 3-4 ani din revista
"Isvoraşul", la care am colaborat şi eu cu ceva". Cum dascălul se afla în faţa
examenului de înaintare la gr. II, ar fi avut nevoie de numerele din 1937 şi 1938
în care publicase, precum şi de numărul festiv de la 20 de ani ai revistei, fapt
pentru care îl ruga pe editor să furnizeze măcar o dovadă în acest sens. După
care nu se ştie ce a mai urmat.
O ultimă corespondenţă a "Izvoraşului" din Basarabia a venit din partea
profesorului Petre Ştefănucă din Chişinău, în ianuarie 1938, care mărturisea că
citea "de mulţi ani revista de folclor" de la Bistriţa şi, "în calitate de folclorist
pe meleagurile Basarabiei", apreciase "materialul preţios" pe aceasta îl tipărise.
"V-am trimis câteva extrase ale mele - adăuga Ştefănucă - care însumează
munca mea pe terenul folklorului basarabean, cu dorinţa de a mi se trimite în
schimb revista <<Izvoraşul>>. Din partea mea mă oblig să vă trimit şi alte
lucrări în pregătire şi care vor apărea în curând. Vă rog să-mi comunicaţi dacă
aveţi colecţii pe anii trecuţi şi anume cât costă spre a mă stărui să le cumpăr" 25 .
Iată, aşadar, cum, într-o perioadă - cea interbelică - decisivă pentru
statul român, o perioadă de integrare şi integratoare a noilor provincii ale ţării în
spaţiul statului naţional unitar român şi când oameni din filonul curat şi peren al
lumii româneşti au socotit că valorificarea şi cunoaşterea temeinică a civilizaţiei
şi culturii noastre populare în ansamblul lor puteau constitui unul dintre
mijloacele de conservare şi consolidare a ceea ce astăzi ca şi ieri sau mâine s-a
numit, se numeşte şi se va numi identitatea naţională românească, o revistă
modestă- "lzvoraşul"- tipărită într-un sat din Oltenia a reuşit să se circumscrie
cu generozitate acestui curs, contribuind în felul şi cu puterile sale la un
fenomen ce ar fi putut avea alte rezultate dacă fi fost mai organizat, mai aplicat,
mai amplu şi mai intens.

25

Ibidem, IV.Ş.8, f. 1.
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Creditul Carbonifer (1920-1948)
Dan-Ovidiu PINTILIE

Coal Company Creditul Carbonifer (1920-1948)
Abstract
The study describes the activity of Coal Company Creditul Carbonifer,
company with Romanian-Belgian capital, between 1920-1948. It contains data about
the coal mines from Comanesti basin, quantities of brown lignite exploited and used
after the First World War for CFR (the State Railway Carrier of Romania) and Military
Navy. The company was one of the most important mining companies in Romania,
beside the companies: Petrosani, Lupeni, Schitu Golesti etc.
Keywords: the Company Creditul Carbonifer, Comanesti, Lignite, FWW,
CFR, Military Navy.

Interesul statului român de a-şi asigura o producţie proprie de cărbuni
indigeni şi de a stimula iniţiativa particulară spre o activitate minieră
carboniferă, a fost foarte scăzut, acesta evidenţiindu-se doar la începutul
neutralităţii României din 1915. Atunci, nemaiputându-se baza pe cărbunele
străin, statul şi -a asigurat producţia mine lor din România, care au fost, în parte
rechizitionate şi tot produsul lor pus la dispoziţia statului, care avea să facă
distribuirea cărbunelui, atât pentru acoperirea necesităţilor sale, cât şi pentru
consumul particular. După retragerea în Moldova, Consiliul de Miniştri în
şedinţa sa din decembrie 1916, hotărăşte rechiziţionarea minelor de cărbuni din
Moldova, pe care le pune sub conducerea directă şi efectivă a Direcţiei
Generale a Combustibilului, înfiinţată ad-hoc în Comăneşti 1.
La terminarea războiului, statul a rechiziţionat şi producţia minelor de
peste munţi, în special producţia "grandioaselor exploatări din Valea Jiului
transilvănean" (Lonea, Petroşani, Lupeni) şi a minelor din Banat (Cozla şi Baia
Nouă), acestea din urmă trecând de-a dreptul sub conducerea efectivă a statului.
Aceste rechiziţii au fost menţinute până în anul 1922, când statul va renunţa la
dirijarea lucrărilor, dar va controla distribuţia producţiei de cărbune a celorlalte
mine. După Unirea din 1918, statul a fost prezent în industria extractivă, atât
prin legislaţie, cât şi prin rolul atribuit şi activitatea Ministerului Industriei şi
Comerţului, în cadrul căruia s-a creat, pe baza Regulamentului de Organizare şi
G. Damaschin, Problema combustibilului şi politica de Stat, în "Analele Minelor din
România", an VI, nr. 6-7, iunie-iulie 1923, p. 482-500.
1
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Funcţionare

a ministerului din 19.03.1919, o Direcţie a Minelor, transformată,
în luna noiembrie 1920, în Direcţia Generală a Minelor, care avea mai multe
direcţii. În conformitate cu prevederile legii, activitatea în teritoriu a fost
preluată de cele şapte inspectorate miniere, amplasate în principalele zone
miniere ale ţării şi subordonate Direcţiei Generale a Minelor . Ele s-au ocupat
de acordarea permiselor de explorare şi a concesiunilor de exploatare, urmărind
modul de folosire a utilajelor şi impunând o raţionalizare în exploatarea
zăcămintelor, pentru a nu se face în mod haotic şi risipitor.
În dezvoltarea mineritului din România, un rol important 1-a jucat
capitalul, în special cel bancar, dar şi cel industrial. Până în 1923, aşa cum
afirma Virgil Madgearu, industria a fost finanţată de marile bănci, iar
participarea acestora la industrie a fost o politică de împletire a intereselor, care
s-au menţinut peste 10 ani după Unire, cu efecte pozitive pentru activitatea
industrială3 . Cu sprijinul capitalului bancar şi industrial, au apărut societăţi
mmtere noi, cum ar fi: Societatea "Creditul Minier" în 1919, "România
Carboniferă" în 1920, Societatea "Mica" în 1920 şi "Creditul Carbonifer" în
1920.
Capitalul bancar şi industrial a favorizat, prin forţa sa, şi procesul
continuu de tehnologizare, mai ales a societăţilor miniere puternice, dar, în
acelaşi timp, a impus un proces de concentrare a producţiei şi capitalului,
restrângând numărul de întreprinderi, dând posibilitatea creării unor adevărate
holdinguri cum ar fi: Societatea "Petroşani", Societatea "Mica", Societatea
"Lupeni", U.D.R. etc.
Începând cu anul 1920, în urma mai multor convorbiri purtate între
reprezentanţii Ministerul de Război şi ai Asociaţia Inginerilor şi Tehnicienilor
din Industria Minieră (AITIM), s-a hotărât, de comun acord, crearea unei fabrici
de explozivi minieri, "cerută imperios de dezvoltarea minieră din România
întregită". Această fabrică era cu totul independentă de explozivii militari şi de
interesele directe ale apărării militare, dar activitatea îi rămânea sub controlul
Comisiei substanţelor explozibile formată din reprezentanţii Direcţiei Generale
a Minelor - pentru întrebuinţare, ai Direcţiei Generale a Industriei - pentru
fabricare şi ai Ministerului de Război -pentru controlul cantităţilor şi reînnoirea
stocurilor4 .
La Bucureşti, în zilele de 9-11 aprilie 1921 s-a ţinut, la Direcţia
Combustibilului din cadrul Ministerului de Industrie şi Comerţ, "primul congres
al producătorilor de cărbuni" din România Mare. Scopul acestui congres era "a
"Analele Minelor din România", III, 1920, nr. 10, p. 683 (Cele şapte Inspectorate Miniere
erau: I Bacău, II Buzău, III Ploieşti, IV Petroşani, V Cluj, VI Timişoara, VII Baia Mare).
3
Virgil Madgearu, Evoluţia economiei româneşti după războiul mondial, Bucureşti, 1940, p.
438.
4
"Analele Minelor din România", an VI, nr. 2, februarie 1923, p. 244-247.
2
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se cunoaşte între ei şi spre a conlucra la învingerea dificultăţilor enorme ce stau
în calea bunului mers a minelor de cărbuni". Temele discutate au fost:
insuficienţa specialiştilor, specializarea lucrătorilor, activitatea şcolii de
supraveghetori minieri, disciplina lucrătorilor, orele de lucru, salarizare 5 •
Între anii 1915-1918, Direcţia Generală a Combustibilului a organizat,
în Moldova, executarea unor lucrări întinse de explorare şi deschidere în
bazinul Comăneşti, pentru asigurarea cărbunelui necesar CFR-ului şi Marinei
militare. Aceasta din urmă a consumat în anii 1916-1917 o cantitate de 5.982
tone lignit, în 1917-1918,657 tone, iar în 1918-1919,4.605 tone. De asemenea,
navigaţia fluvială română a consumat în perioada 1916-1917 aproximativ 44
tone de lignit6 .
Micile producţii obţinute în perioada 1915-1918 au fost asigurate de la
principalele minele existente aici, şi anume: Rafira, Asău, Lumina, Livada,
7
Vermeşti, Dărmăneşti, Lapoş şi Lăloaia . Pe bună dreptate, se afirma că "fără
minele din Comăneşti şi fără petrolul din Moineşti nu ar fi fost posibilă
susţinerea frontului de la Mărăşeşti" 8 .
Dacă în perioada războiului se obţineau de la minele de la Comăneşti
(singura regiunea pe care o mai aveam în folosul ţării), o producţie de 350
tone/zi, producţia în lunile august-septembrie 1921 a scăzut la 65 tone/zi.
Comăneştiul deţinea un lignit cu putere de 5.500 - 6.000 de calorii şi care "cu
pricepere şi perseverenţă" putea să dea 700 tone/zi. Cărbunele obţinut putea să
aibă şi alte întrebuinţări decât cea de combustibil, respectiv transformarea lui în
cocs sau gaze, ca şi în Germania, pentru a se obţine un maximum de profit9 .
Preţul vagonului de lignit, în iunie 1920, era cotat între 1.500 şi 2.400 de
lei, lignitul nedând decât caloriile menţionate mai sus, iar vagonul de lemn
costa între 2.000-2.500 lei şi nu avea puterea calorică a lignitului. Un vagon de
ţiţei costa 5.000 de lei, păcura dezvoltând între 10.500 şi 11.000 de calorii,
astfel că era preferat în activităţile comerciale de către stat în dauna
cărbunelui 10 •

Prin jurnalul său din ianuarie 1917, Consiliul de Miniştri a împuternicit
pe ministrul de Industrie şi Comerţ să rechiziţioneze şi să exploateze atât minele
de cărbuni şi şantierele petrolifere, cât şi rafinăriile "ce s-ar fi găsit sau se putea
înfiinţa în teritoriul neocupat atunci de inamic". Astfel, s-au rechiziţionat

5

Idem, an IV, nr. 3-4, martie-aprilie 1921, p. 245.
Idem, an VI, nr. 6-7, iunie-iulie 1923, p. 499.
7
N. Maghear, Ştefan Olteanu, Din istoria mineritului în România, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,
1970.
8
Arhivele Naţionale Bacău, fond Creditul Carbonifer, d. 6611938-1944, f. 68.
9
"Analele Minelor din România", an IV, nr. 8-9, august-septembrie 1921, p. 907.
10
Idem, an IV, nr. 5, mai 1921, p. 372.
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minele Leorda, Verneşti, Dărmăneşti, Lapoş şi "Minele Unite" din Comăneşti 11 •
Tot cărbunele extras trebuia predat CFR-ului şi Marinei, iar proprietarii îşi
primeau valoarea corespunzătoare de la Direcţia CFR, pe baza preţului stabilit
pe vagon de către Ministerul de Industrie şi Comerţ.
După retragerea germanilor, regimul s-a extins în toată ţara, iar prin
Jurnalul Consiliului de Miniştri din 07.12.1918, toată producţia din bazinul
Petroşani şi din Muntenia şi Oltenia era luată de CFR. Consiliul de Miniştri, în
şedinţa sa din 19 mai 1921, a stabilit, prin Jurnalul nr. 901, publicat în
"Monitorul Oficial" nr. 41 din 26.05.1921, preţurile cărbunilor furnizaţi CFRului, Serviciului de navigaţie a statului, industriei statului şi autorităţilor de
către minele de cărbuni din ţară. Pe lângă preţurile cărbunilor furnizaţi de
Petroşani - 460 de lei/tonă, Uricani - 381 de lei/tonă şi Lupeni - 728 de
lei/tonă, pentru cărbunii de la Comăneşti, proveniţi de la Societatea "Creditul
Carbonifer" din minele Lapoş şi Chiricel, preţul era de 476 de lei/tonă. Preţurile
erau medii şi se aplicau pentru lunile octombrie-decembrie 1920, iar cărbunii
trebuiau încărcaţi în vagon în gara de expediţie.
Producţiile de cărbune obţinute în 1920 şi 1921 de la minele deţinute de
societate au fost următoarele 12 :
Denumirea minei/minelor
Maria, Biserica, Galion,
Leorda

Asău

Localitatea
Comăneşti

Leorda

Vermeşti

Vermeşti

Lapoşul

Lapoşul

de Sus

de Sus

Chiricel

Producţia/

Producţia/

tone 1920
22.377
2.775
1.463
362
1.028

tone 1921
15.549
936
3.560

-

Comăneştiul a fost domeniul familiei Ghika, exploatându-se cărbune
brun din 1836 în minele de la Galion, Asău şi Lăloaia. Cărbunele brun era unul
inferior, cu mai mică putere calorică, a început să fie extras la scară industrială,
alături de celelalte tipuri de cărbuni, din ultimul deceniu al secolului al
XVIII-lea în Banat, în jurul 1840, în Valea Jiului şi în primele decenii ale
secolului al XX-lea în celelalte bazine carbonifere. Totuşi, dezvoltarea
capacităţilor de producţie a avut un nivel scăzut datorită dezvoltării insuficiente
a industriei naţionale şi existenţei în ţară a altor surse de combustibili (petrol,
gaze), a căror valorificare necesitau investiţii mai mici şi ofereau beneficii mai
ridicate. Zăcămintele de cărbune brun s-au exploatat în bazinul Comăneşti de pe
opt perimetre din cele 28 existente în ţară. În această zonă a activat, din 1920 şi
până în 1948, Societatea Anonimă Română "Creditul Carbonifer" care a jucat

11
12

Idem, an IV, nr. 6, iunie 1921, p. 510-511.
Idem, an IV, nr. 3-4, martie-aprilie 1921, p. 226; an V, nr. 1, ianuarie 1922, p. 42.
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rol

deosebit în dezvoltarea
economică
a regiunii, pe baza ·
capitalului român şi străin investit în
dezvoltarea mineritului din zonă.
Societatea a fost constituită în 5
iulie 1920, conform Actul constitutiv şi
statutelor înregistrate la Tribunalului
Ilfov, secţia Notariat cu numărul 15.988
SOCinATI ANONIMA ROMANA
din 1920, care a eliberat autorizaţia de
CAPITAL 110.000.000 LE 1
IIIOUL CINTUL: 1 U CU 1 1' T 1
funcţionare
emtsa de Secţia I
TE LE P"ON : 4.10-158
13
Comercială cu nr. 408 din 10.07.1920 .
Cărbuni bruni
A
fost
înscnsa
la
"Registrul
Brichete
Comerţului" sub nr. 707/1933.
Societatea a fost constituită de
Exploatarea
minelor de
inginerii Iosif Capriel, Titus Enacovici,
cărbuni d in:
D. Tacu, Carol Reschowsky, M.
Bădulescu, industriaşii David N. Anavi
şi
Philip
Lustgarten,
avocatul
Constantin Petrescu şi băncile Banca de
Credit Român - reprezentată de Hugo
Horwitz şi B. Rubin, Banca Comercială Română - reprezentată de George
Trancu şi G. Tănăsescu şi Banca N. Chrissoveloni- reprezentată de N. Kalerghi
şi Ig. Bassa. Sediul societăţii a fost în Bucureşti, la început în b-dul Domniţei
nr. 48, iar din 1922 în strada Lascăr Catargi nr. 8. Capitalul social a fost de
45.000.000 lei împărţit în 90.000 de acţiuni la purtător în valoare de 500 lei
fiecare, care a fost integral subscris prin aporturile în natură şi în numerar în
modul următor:
- Inginerii I. Capriel, Titus Enacovici, D. Tacu şi avocatul C. Petrescu
aduceau ca aport social proprietatea lor denumită "Minele Unite de Cărbuni
Asău-Comăneşti" constând în următoarele concesiuni:
a) Mina Galionul, în suprafaţă de 293 ha, obţinută prin Decret Regal nr.
559 din 1902;
b) Mina Lăloaia, în suprafaţă de 730 ha, obţinută prin Decret Regal nr.
560 din 1912;
c) Mina Lăloaia-Ciobănuş, în suprafaţă de 275 ha şi 525 mp, obţinută
prin Decret Regal nr. 2.078 din 1900;
d) Mina "Fântâna lui Tranole", în suprafaţă de 475 ha şi 2.300 mp,
obţinută prin Decret Regal nr. 4.863 din 1912;

CREDITUL
·········==
CARBONIFER
................

13

,,Monitorul Oficial" nr. 85 din 18.07.1920, p. 3.005-3 .010.
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e) Mina în indiviziune cumpărată de la N.D. Ghika prin actul transcris la
nr. 1.464 din 1906, precum şi cumpărarea de la A. Ionescu de 9 ha şi 1.200 mp
şi drepturile asupra unui teren de 17 ha;
f) Mina Şupan, în suprafaţă de 1O1 ha şi 1593 mp, obţinută prin
Decretul Regal nr. 1.258 din 1915.
g) Permisul de explorare de 49 ha şi 7.208 mp, obţinut prin decizia
ministerială nr. 7.993 din 1918;
h) Mina Lapoşul, în suprafaţă de aproximativ 162 ha, obţinută prin
Decretul Regal nr. 2.700 din 1910.
i) Minele Partenie, Subscaune, Şupanul Mare, Şupănelul şi Coasta
Luminei, în suprafaţă de 553 ha, obţinute prin Decret Regal nr. 558 din 1902;
j) Concesiunea de 29 ha de la locuitorii din Comăneşti, obţinută prin
Decret Regal nr. 3.825 din 1914.
Întreg acest aport de concesiuni, împreună cu toate instalaţiile şi
materialele ce se găseau la mine, conform inventarelor depuse şi care făceau
parte integrantă la actul de constituire, erau evaluate la 25.000.000 lei, pentru
care cei patru primeau 50.000 de acţiuni a câte 500 lei bucata.
-David N. Anavi aducea ca aport următoarele:
a) Minele Vermeşti şi Hliza Şipoteni. în întindere de 635 ha, obţinute
prin Decret Regal nr. 2.304 din 1902;
b) Mina Plopul, în întindere de 200 ha, obţinute prin Decret Regal nr.
702 din 1910;
Aportul de concesiuni se evaluau la 6.000.000 lei, din care David Anavi
primea 12.000 acţiuni a câte 500 lei bucata.
- Inginerii C. Reschowsky, P. Lustgarten şi M. Băduleanu aduceau ca
aport următoarele:
a) Mina Leorda - concesiunea Fâstea din cătunul Leorda, comuna
Văsieşti, în întindere de 114 ha şi 8.740 mp, obţinută prin Decret Regal nr.
2.587 din 1916;
b) Permisul de explorare Runcu, în întindere de 50 ha, obţinut prin
Decret Regal nr. 158 din 1918;
c) Permisul de explorare Hângan, în întindere de 56 ha, obţinut prin
Decret Regal nr. 159 din 1907;
Aport de concesiuni se evaluau la suma de 5.000.000 lei, pentru care cei
trei ingineri primeau 10.000 acţiuni în valoare nominală de 500 lei bucata.
Toate concesiunile şi minele aduse ca aport în natură de inginerii şi
industriaşii amintiţi mai sus erau aduse, cu tot ce se găseau la ele şi anume:
instalaţii, lucrări, instrumente, vagonete, linii decauville, locomotive, ateliere,
clădiri, cantine, cazărmi, case de locuit, galerii, rampe de descărcare, motoare,
ateliere de dulgherie şi fierărie, turnătorii, uzina electrică, instalaţii electrice,
materiale, vite, cai, trăsuri, camioane, căruţe, ham uri, mobilier etc., fără a-şi
https://biblioteca-digitala.ro
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rezerva aportorii ceva, inclusiv cărbunii extraşi până la 1 iulie 1920 şi care au
fost omişi a se trece în inventarele depuse.
Banca de Credit Român, Banca N. Chrissoveloni şi Banca Comercială
Română au subscris fiecare suma de 2.000.000 lei, pentru care au primit fiecare
câte 4.000 acţiuni a câte 500 lei valoare nominală.
Inginerul I. Capriel, inginerul T. Enacovici, ing. D. Tacu şi avocatul C.
Petrescu, ing. C. Reschowsky şi P. Lustgarten au subscris fiecare câte 500.000
lei, pentru care au mai primit 1.000 de acţiuni fiecare în valoare nominală de
500 lei fiecare.
Conform art. 4 din Actul constitutiv, capitalul putea fi mărit la
55.000.000 lei prin simpla decizie a Consiliului de Administraţie fapt care s-a
14
îndeplinit în data de 08.09.1920 , iar apoi la 110.000.000 lei prin decizia
Adunării generale extraordinare din 15 .11.192i 5 . În 18.11.1927, capitalul
societăţii era de 110.000.000 împărţit în 220.000 acţiuni a câte 500 lei valoare
nominală. Acţiunile se depuneau de către posesori la B.C.R. şi Banque Belge

pour l'Etranger
Belgique".
14
15

(înfiinţată

în 1913,

filială

a

Băncii

Idem, nr. 131 din 16.09.1920.
Idem, nr. 256 din 18.11.1927.
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Conform art. 6 din Actul constitutiv, subscrişii, reprezentând întregul
capital social, numeau ca administratori ai societăţii pe principele C. Basarab
Brâncoveanu, I.L. Chrissoveloni, inginerii 1. Capriel, Titus Enacovici, H.D.
Economos, H. Horwitz, generalul D. lliescu, O. Kaufmann, Ph. Lustgarten, P.
Missir, C. Orănescu, M. Pantazi, avocat C. Petrescu, inginerii C. Reschowsky şi
D. Tacu şi P. Vassalopol. Erau numiţi ca cenzori ing. Bassa, Gh. Ştefănescu,
Al. Oteteleşanu, B. Rubin şi Chr. Staicovici. Cenzori supleanţi erau numiţi
Cezar Ionescu, O. Bravermann, Bazile Lazarides Dogani şi avocat C. Zottu.
Administrator delegat al societăţii a fost numit inginerul!. Capriel, iar în
locul său, în timpul absenţei, era însărcinat Titus Enacovici 16 , director comercial
fiind numit C. Weinstein.
Conform statutelor, societatea avea ca obiect de activitate exploatarea de
terenuri miniere, cumpărarea, vânzarea şi prelucrarea lignitului, a cărbunilor de
pământ, a antracitelor şi a oricăror materii bituminoase a ceresinei şi a tuturor
celorlalte minereuri existente în România. Articolul 8 stipula că societatea era
administrată de un Consiliu de Administraţie compus din cel mult 17 membri
aleşi de Adunarea generală, care, conform art. 24, se întrunea în şedinţe
ordinare anual şi extraordinare ori de câte ori Consiliul de Administraţie dorea
acest lucru.
Suprafaţa totală folosită de societate în bazinul Comăneşti era de 6.898
ha, care se întindea pe teritoriul comunelor Comăneşti, Lăloaia, Asău, Moineşti
şi Dărmăneşti, iar rezervele de cărbune ale zonei erau la Lapoş, Asău, Sălătruc,
Lăloaia-Galion, Leorda- Văsieşti şi Dărmăneşti 17 .
Conform bilanţului încheiat de societate la 31.12.1921, beneficiul brut al
societăţii a fost de 3.853.045,14 lei, iar dufă scăderea tuturor cheltuielilor a
1
rămas cu un beneficiu net de 671.654,37lei • Producţiile de cărbune obţinute la
Comăneşti au fost în 1919 de 30.712 tone, iar în 1920 de 26.386 tone. În anul
1922, cu o producţie de 52.692 tone, societatea Creditul Carbonifer ocupa locul
5 din cele 55 de exploatări de cărbune existente în ţară (locul 1 era ocupat de
19
Societatea "Petroşani") .
Consiliul de Administraţie, în şedinţa sa din 1 iunie 1921, a primit
demisia lui Ph. Lustgarten, administrator delegat al societăţii, aducându-i
mulţumiri pentru activitatea sa, iar inginerul de mine A. Ţânţăreanu este numit
director al societăţii. Inginerul Gheorghe Mazdrack, inginerul minelor din

16

"Analele Minelor din România", anul IV, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1921, p. 51.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Întreprinderea Minieră Comăneşti, d. 69/1938, f. 54-55.
18
"Analele Minelor din România", an V, nr. 6, iunie 1922, p. 372.
19
G. Damaschin, Problema combustibilului şi politica de stat, în ,,Analele Minelor din
România", im V, nr. 10, octombrie 1923, p. 729,776.
17
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20

Consiliul de Administraţie al societăţii, în şedinţa din 18 iunie 1923,
hotărăşte ca de la acea dată administraţia societăţii să fie condusă de un comitet
de direcţie compus din consilierii 1. Capriel, care va fi însărcinat şi cu funcţia de
director general, Ed. Goldschmidt şi ing. D.D. Tacu. Director tehnic a fost
numit A. Ţânţăreanu, iar director comercial C. Weinstein 21 •
În adunarea generală a acţionarilor din 15 iunie 1923 se arăta că
beneficiul net al societăţii, pe anii 1921-1923 a fost de 2.554.969,19 lei
putându-se acorda şi dividende în proporţie de 5% pentru rezerve legale şi 5%
pentru capital. Au fost realeşi ca cenzori ing. Bassa, Al. Oteteleşanu, B. Rubin,
G. Ştefănescu şi Chr. Staicovici, iar cenzori supleanţi Cezar Ionescu,
Braverman, Bazile Lazaridis-Degani şi C. Zotta22 •
În anul 1926, conform graficului de extracţie a cărbunelui, societatea a
obţinut o producţie de 129.039 tone, iar preţul pe tonă a fost între 646,53 lei în
ianuarie şi 696,80 lei în luna decembrie 1926 23 .
A vând în vedere interesul manifestat pentru sectorul minier din 1926,
Societatea belgiană "Petrofina" 24 , în alianţă cu Societatea de sondaje şi lucrări
miniere "Lemoine" din Liege, va începe să cumpere acţiuni ale Societăţii
"Creditul Carbonifer", care până la război producea numai brichete de încălzit,
astfel că va deveni majoritară în companie, căreia în 1928 îi va adăuga şi mina
de la Cozla din Banat. În anul 1929, de la această mină va fi obţinută o
producţie de 189.804 tone care a fost negociată pentru vânzarea la CFR,
principalul partener de activitate 25 •
Societatea va furniza cărbune pentru piaţă internă, diverşi particulari,
CFR şi chiar pentru armată (Corpul 2 în 1938). Şi-a înzestrat exploatările cu
utilaje perfecţionate de extracţie acţionate pe bază de electricitate şi a introdus
maşini cu aer comprimat, mărind randamentul lucrătorilor şi calitatea
cărbunelui extras, reducând cu 85% cantitatea de praf. În staţia Lăloaia a fost
instalat un triaj mobil cu două ciururi mecanice pentru sortarea cărbunilor.
Perfecţionarea tehnică a metodelor de exploatare a cărbunilor şi folosirea unui
20

"Analele Minelor din România", an IV, nr. 7, iulie 1921, p. 642.
Idem, an VI, nr. 6-7, iunie-iulie 1923, p. 523-524.
22
Idem, an VI, nr. 8, august 1923, p. 571.
23
Arhivele Naţionale Argeş, fond Societatea Concordia, d. 11/1926, f. 35-36.
24
Petrofina, societate holding controlată de către Banque de l'Union Parisienne şi de Societe
Generale de Belgique, prin intermediara Banque d' Anvers.
25
Belgium and Romania in the interbe/lum a bilateral interaction from the Versaillles Treaty
ti// the gloomy 1940's, Brussels-Bucharest, 2014, p. 37; Michel Dumoulin, Petrofina: un
groupe petrolier international et la gestion de l'incertitude, Volumul 1, Editura Peeters, 1997,
p. 50.
21

https://biblioteca-digitala.ro

310

Acta Bacoviensia X/20 15

personal tot mai numeros a dus la creşterea producţiei, care pe şantierele
carbonifere Asău-Sălătruc era de 130.000 tone, iar la Livada de 100.000 tone.
De la mina Livada la Puţul Asău, societatea utiliza calea ferată decauville
deservită de 5 locomotive şi 100 de vagoane.
Personalul societăţii va ajunge, după anii '30, la un număr de peste
2.000 de lucrători, un puternic detaşament, care va solicita satisfacerea
permanentă a unor revendicări, ce au dus la apariţia unor conflicte de muncă cu
conducerea societăţii 26 . Din păcate, "Creditul Carbonifer" din Comăneşti a dat
şi "un mare număr de huligani angajaţi de PCR în vederea dezorganizării
societăţii şi semănării groazei în rândul populaţiei".
În perioada crizei economice din anii 1929-1933, presa română
("Curentul" din 5 şi 7 mai 1930, "Dimineaţa" din 9 mai 1930) arăta că
diminuarea comenzilor de cărbune pentru CFR a determinat direcţiunea
societăţii "Creditul Carbonifer" "să reducă producţia şi să concedieze în mai
puţin de 40 de zile mai mult de 1.000 de muncitori". În faţa acestei situaţii,
interpelat de deputatul social-democrat M. Mirescu, în 8 mai 1930, despre
situaţia şomerilor din România, M. Răducanu, ministrul Muncii a răspuns că
"Şomajul era un fenomen mondial şi că responsabilitatea nu putea fi imputată
Guvernului". El recunoştea "existenţa şomajului în România, dar nu crede că
acesta a crescut aşa de mult conform statisticilor furnizate de sindicate".
Sindicatele au distribuit şomerilor, din propriile fonduri, suma de 17.000.000 de
lei, dar se solicita luarea de urgenţă a următoarelor măsuri: reducerea orelor de
muncă, iar acolo unde întreprinderile desfăşurau o activitatea mai mare de 8 ore
să fie introdus şi aplicat sistemul cu două schimburi, interzicerea muncii
suplimentare în întreprinderile particulare şi de stat, interzicerea pentru
instituţiile statului de a face comenzi în străinătate pentru articole care puteau fi
comandate în ţară şi livrate la acelaşi preţ, reducerea tarifelor vamale pentru
industria petrolieră şi cea forestieră, crearea unui fond de şomaj alimentat prin
contribuţia marilor trusturi, patroni şi muncitori.
Cărbunele de la Comăneşti se preta la mai multe întrebuinţări, astfel că
societatea "Creditul Carbonifer" va începe, în 1927, construcţia unei fabrici de
brichete, care va fi terminată în 1929 şi pusă în funcţiune în 1930. Pe lângă
fabrica de brichete funcţiona şi o rafinărie, care era utilizată pentru extragerea
asfaltului în urma cracării păcurii.
Uzina electrică a societăţii, situată în comuna Lăloaia, construită în
1924, cu o putere de 912 HP (556 KW), furniza curentul electric necesar
exploatărilor miniere, precum şi iluminatul localităţilor Lăloaia, Moineşti şi
Comăneşti. În anul 1938, s-a adăugat la centrală un turbogenerator de 1000

26

Arhivele Naţionale Argeş, fond Societatea Concordia, d. 27/1933, f. 345.
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KW, care a mărit puterea de fumizare a curentului electric pentru ex}?loatările
miniere Comăneşti şi Moineşti, care foloseau ca sursă aceeaşi centrală .
În baza unui contract de vânzare încheiat cu CFR-ul, societatea a livrat
pentru anii 1937-1939 câte 228.000 tone de cărbune pe an. Producţia de
cărbune obţinută în 1937 a fost de 180.137 tone, iar în 1938 de 205.252 tone.
Producţia de brichete a fost de 51.857 tone în 1937 şi 58.160 în 1938. Producţia
anului 1940 a fost cea mai mare din întreaga perioadă interbelică şi s-a cifrat la
321.740 tone.
În anul 1934, Societatea "Concordia" şi societăţile afiliate ei, şi anume
"Electrica", "Ialomiţa", "Creditul Carbonifer" şi "Lignitul", au subscris la
Împrumutul de Înzestrare a Ţării de 4,5% suma totală de 15.000.000 lei.
Societatea a obţinut, în 1934, de la Banque d' Anvers din Anvers, un
credit de 656.339,67 franci belgieni, pe trei ani, cu începere de la 2 mai 1934,
cu condiţia unei scrisori de garanţie dată de Societatea "Concordia" 28 . În şedinţa
Consiliului de Administraţie al Societăţii "Concordia", din 12 iunie 1934,
Femand Carlier, administrator al societăţii, a arătat că eliberarea de către
societate a unei asemenea scrisori de garanţie nu prezintă absolut nici un risc,
suma pentru care se garantează fiind foarte mică, iar societatea "Creditul
Carbonifer" era o societate prosperă şi solvabilă. Consiliul de Administraţie, în
unanimitate, a admis înaintarea unei scrisori de garanţie cerută pentru
Societatea "Creditul Carbonifer". În urma acestei tranzacţii, societatea va
ajunge să fie afiliată societăţii petroliere "Concordia", la rândul ei afiliată la
"Petrofina" şi să deţină totalitatea celor 220.000 de acţiuni.
La începutul anului 1938, extracţia de cărbune în România era dominată
de patru întreprinderi: în frunte se afla societatea Petroşani (cu un capital de
1,41 miliarde lei), care asigura trei sferturi din totalul producţiei ţării,
capitalurile depuse la constituirea societăţii fiind în majoritate româneşti.
Urmau apoi, în ordine, "Reşiţa", "Creditul Carbonifer" (cu un capital de
110.000.000 lei) şi "Concordia" (cu un capital de 1.015.000 lei), ultimele două
fiind controlate de puternicul grup financiar franco-belgian "Petrofina", pe care
îl regăsim şi în sectorul petrolier.
Grupul "Petrofina" era constituit de Banque de 1'Union Parisienne
(BUP), Societe Generale de Belgique, Banque d' Anvers şi Banca Comercială
Română, constituită în 1906 de BUP, cu un capital de 300.000.000 lei. Din
totalul celor 600.000 de acţiuni ale BCR, 250.000 erau deţinute de BUP,
168.000 de belgieni, iar restul de români 29 .
27

Ing. Gheorghe Şchiopu, Aspecte ale electrificării zonei Comăneşti, în "Columna", nr. 2,
2013, p. 138
28
Arhivele Naţionale Argeş, fond Societatea Concordia, d. 1911926-1934, f. 94v-95.
29
Phi1ippe Marguerat, Le-/1/-e Reich et le petrole roumain, 1938-1940, 1977, p. 55.
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În cadrul Consiliului de Administraţie al societăţii, pe lângă români, au
intrat şi belgieni desemnaţi de Societatea "Petrofina" şi care figurau şi în
Consiliul de Administraţie al Societăţii "Concordia". Astfel, figurau J. Duque,
F. Cartier, L. Becker, L. Meeus, J. Vanderlinden, A. Maistriau, P. Beniest, J.
Destexhe, R. Repstock (primul director al societăţii româno-belgiene), care
deţineau între 30 şi 60 de acţiuni, iar români erau: P. Demetriade, Petre Bejan 30
(administrator delegat), L. Catargi, general Radu Rosetti, E. Ballif, 1.
Marinescu, M. Voinescu, C. Mereuţă şi M. Vasiliu. De menţionat că principele
C. Basarab Brâncoveanu deţinea din 1931 şi funcţia de vice-preşedinte al
societăţii Concordia31 . Toţi ocupau funcţii până în 1940, când, după ocuparea
Belgiei şi Franţei, acţiunile societăţii Petrofina şi implicit cele ale societăţilor
"Concordia" şi "Creditul Carbonifer" au fost preluate de către germani prin
societatea "Kontinentale Oel".
Conform bilanţului societăţii încheiat la 31.12.1939, valoarea
concesiunilor, instalaţiilor, terenurilor, imobilelor, vehiculelor, animalelor,
fabricii de brichete şi rafinăriei, la care se mai adăuga şi mina Cozla, era de
198.735.207 lei. Totalul amortismentelor era de 170.517.302 lei, iar beneficiul
net de 17.998.535 lei, la care se adăuga şi beneficiul reportat din 1938 în
valoare de 97.924 tee 2 •
În anul 1941, societatea avea tot capitalul de 110.000.000 lei 33 şi,
începând cu luna iulie, s-a militarizae 4 . În decembrie 1943, pe lângă minerii
români şi personalul auxiliar de suprafaţă, societatea folosea în mine şi munca
prizonierilor de război sovietici proveniţi din Lagărul nr. 9 35 • Randamentul
lucrătorilor mineri era mult redus din mai multe cauze şi anume: un permanent
spirit de nemulţumire, rezistenţa pe care o opuneau la introducerea disciplinei,
ura contra patronilor, dezordinea la care se dedau imediat dacă pretenţiile nu le
erau satisfăcute, o aprovizionare insuficientă până la constituirea economatului,
lipsa hainelor, încălţămintei, locuinţelor, a obiectelor de inventar de suprafaţă şi
din mină, reducerea salariilor în cazul absenţelor 36 etc.
Petre Bejan (n. 02.01.1896, Ploieşti - d. 06.09.1978, Bucureşti) a fost preşedinte al
Consiliului de Administraţie la Creditul Carbonifer, fost şef de lucrări la Societatea
"Colombia", la Societatea Forage Lemoine, deputat PNL (1933-1937), subsecretar de stat
MApN, ministru Industriei şi Comerţului în Guvernul Petru Groza (martie 1945 -noiembrie
1946), deputat MAN (1948), internat la Sighet în 1950, eliberat în 1955, cu domiciliu forţat la
Măzăreni, nu departe de Brăila, din 1960, ing. la GAS Budimanu.
31
Arhivele Naţionale Argeş, fond Societatea Concordia, d. 103/1936-1941, f. 1-2.
32
,,Analele Minelor din România", an XXIII, nr. 7, 20 iulie 1940, p. 257.
33
Arhivele Naţionale Argeş, fond Societatea Concordia, d. 103/1936-1941, f. 1.
34
,,Monitorul Oficial" nr. 172 din 23.07.1941, p. 4.337.
35
http :/lhunedoara.omgforum. net/t7 66-lagare-pentru-prizonieri -sovietici-in-j udenul-hunedoara1941-1944, 2014.
36
,,Analele Minelor din România", an VI, nr. 10, octombrie 1923, p. 743.
30
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La 17.08.1944, s-au ţinut lucrările Adunării generale a acţionarilor
societăţii şi a Consiliului de Administraţie. Conform proceselor-verbale
încheiate au fost realeşi în consiliu: David M. Preda, care devine şi preşedinte al
societăţii, Joseph Duque, vice-preşedinte al societăţii, Fernand Carlier, Laurent
Meeus, Alberic Maistriau, Aurel Ştefănescu, Vasile Gh. Bârcă, prof. Ion A.
Basarabescu şi ing. Alexandru Krupenski. Au fost aleşi ca cenzori: George
Bustea, expert contabil, Mihail Radulescu si Joseph Destexhe, iar ca cenzori
supleanţi Alexandru Bondoc, Gheorghe Gheorghiu şi Victor Nicolau. Director
general al societăţii era ing. Petre N. Bejan, iar directorii şi procuratorii
societăţii erau Matei Vasiliu, Rene Repstock, Peretz Reiter, Gheorghe,
Mazdrack, Paul Paillet, Marcel Renders, ing. Constantin Gheorghiu şi Petre
Georgescu.
Conform hotărârilor, se menţineau împuternicirile date lui Matei
Vasiliu, Petre Georgescu, ing. Victor Frigură pentru a reprezenta societatea la
licitaţii şi se menţineau, de asemenea, împuternicirile avocaţilor Peretz Reiter,
Dumitru Marinescu, Constantin Pascalini, Gabriel Ştefănescu-Bacău, pentru ca,
fiecare în parte, să reprezinte şi să apere interesele şi drepturile societăţii
înaintea oricărei autorităţi şi instanţe judiciare37 . Inginerul Victor Frigură a
lucrat la Societatea Concordia până în 13 martie 1942, când şi-a înaintat
demisia, optând pentru Societatea "Creditul Carbonifer", deoarece "a găsit un
câmp mai intens mai de activitatea în specialitate sa". El mai lucrase vreme de
15 ani la şantierele de la Schitu Goleşti şi Boteni şi era membru în AGIR Asociaţia Inginerilor de Mine. Directorul Bejan 1-a folosit "mai mult în lupta
contra societăţii "Petroşani", cu ajutorul unor cooperative, creaţia lui, luptă
care, însă, nu a dus la nici un rezultat, din contră, cheltuieli zadarnice pentru
noi". În anul 1938 a renunţat la această politică, fiind trimis la Paris, unde a
urmat un curs de vară în specialitatea "Combustibili industriali", pe care însă
conducerea societăţii Concordia nu prea a luat-o în considerare deoarece
"lignitul brut era un combustibil inferior, care nu se pretează să fie ars în
aparatele existente şi preconizate de dl. Frigură. El poate înlocui foarte bine
lemnul, deci pentru introducerea lui nu se cer prea multe speculaţii tehnice" 38 •
După 23.08.1944, acţiunile societăţii Concordia, precum şi cele ale
societăţilor afiliate au fost preluate de către sovietici prin societatea Ubedinenie
Ucrneft, care, mai târziu, leau adus ca cotă parte din partea URSS la
constituirea Sovrompetrolului.
În "Monitorul Oficial" nr. 34 din 09.02.1946 a fost publicată decizia
Subsecretarului de Stat din Guvernul României la Comisia română de legătură
cu Comisia aliată de control cu nr. 42.285 din 04.02.1946, prin care societăţile
37

38

"Monitorul Oficial", partea a II-a din 17.10.1944, p. 5.229.
Arhivele Naţionale Argeş, fond Societatea Concordia, d. 26811942, f. 1-8.
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afiliate societăţii "Concordia", al căror capital era deţinut în totalitate sau
majoritar de aceasta, că au fost scoase de sub controlul CASBI, deoarece
participarea de capital a întreprinderilor care a determinat punerea lor sub
control a pierdut caracterul inamic prin trecerea acţiunilor respective în
patrimoniul URSS 39 •
Societatea a funcţionat până în anul 1948, când prin Legea 119 de la 11
iunie a fost naţionalizată, conform poziţiei nr. 2 din Anexa 340 .

39
40

Idem, d. 292/1944-1948, f. 129; 24411944-1948, f. 4.
,,Monitorul Oficial" nr. 133 bis din 11.06.1948.
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comunistă

din judeţul Bacău în analiza Poliţiei
(1920-1944)
Alin SPÂNU

The Communist Problem from Bacău County Analyzed by the Police
(1920-1944)
The Police from Bacău watched the Communists events and after analyzing the
causes of their problems, they carne up with solutions. The Communist propaganda
was the main source of people' s issues. Of course, there were some real problems too,
but the Police solved all of them. During the World War II the Communists from
Bacău were supervised carefully so they didn 't end up sabotaging.
Keywords: Bacău, Police, intelligence, analyses, communists
Mişcarea comunistă

a fost monitorizată încă de la apariţia ei în spaţiul
românesc • În timpul Războiului de Întregire ( 1916-1919) propaganda bolşevică
în rândurile militarilor ruşi de a nu mai lupta şi a încheia pace cu orice preţ a
avut efect, chiar dacă redus, şi asupra ostaşilor români. Serviciile de informaţii
româneşti - Direcţiunea Poliţiei şi Siguranţei Generale şi Secţia Informaţii din
Marele Cartier General - au identificat propagandiştii, aderenţii, simpatizanţii
şi, mai târziu, membrii Partidului Comunist din România, pe care, pe baza
dovezilor, îi trimiteau în faţa justiţiei.
După preluarea puterii politice, bolşevicii de la Moscova au dorit să
exporte acest nou sistem de guvernare în toată lumea, începând cu statele
vecine 2 • România s-a confruntat cu o avalanşă de agenţi de propagandă, spionaj,
sabotaj şi terorism în primul deceniu după Marea Unire de la 1 Decembrie
1918, al cărui punct culminant a fost rebeliunea de la Tatar-Bunar (1924)3 .
Ulterior, Moscova a schimbat tactica şi a folosit un sistem duplicitar: pe de o
parte s-a arătat favorabilă deschiderii unor relaţii diplomatice şi încheierea unor
1

Pentru mai multe detalii a se consulta: Florian Tănăsescu (coord.), Ideologie şi structuri
comuniste în România, voi. 1 (1917-1918), INST, Bucureşti, 1995; ldem, voi. II (9 decembrie
1918-31 decembrie 1919), INST, Bucureşti, 1997; Idem, voi. III (1 ianuarie 1920-3 februarie
1921), INST, Bucureşti, 2002.
2
Pentru mai multe detalii a se consulta: Marin C. Stănescu, Moscova, Comintemul, filiera
comunistă balcanică şi România (1919-1943). Studii documentare, Casa de Editură, Presă şi
Impresariat Silex, Bucureşti, 1994.
3
Pentru mai multe detalii a se consulta: Alina Tudor-Pavelescu (coord.), Copilăria
comunismului românesc în arhiva Cominternului, Bucureşti, 2001.
1
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acorduri economice cu alte state, inclusiv cele vecine, iar pe de altă parte a
pentru ridicarea maselor proletare din toată lumea la luptă prin
propagandă (uneori la adăpostul unor partide de stânga care acţionau legal) şi
exacerbarea diferenţelor sociale.
Serviciile de informaţii româneşti - Direcţia Poliţiei de Siguranţă din
Direcţia Generală a Poliţiei, Secţia a II-a Informaţii din Marele Stat Major,
Serviciul Secret de Informaţii, Serviciul de informaţii din Inspectoratul General
al Jandarmeriei - au elaborat şi trimis decidenţilor poli tiei analize, sinteze şi
propuneri despre organizarea, funcţionarea şi combaterea mişcării comuniste.
Unele au fost luate în calcul şi s-a acţionat în consecinţă, altele au rămas în
colbul arhivelor.
Spre finalul celui de-Al Doilea Război Mondial, analiştii din Biroul
Siguranţei al Poliţiei Bacău au elaborat un amplu material privind evoluţia
acestei probleme, de la apariţia primilor germeni, doctrina, evoluţia şi până la
pătrunderea în spaţiul românesc şi activitatea în aria de responsabilitate. Astfel,
în opinia analiştilor, apariţia socialismului, precursorul comunismului, a avut
loc în anul 1847, când teoreticienii germani Karl Marx şi Friederich Engels au
lansat "faimosul manifest"4 cu lozinca "Proletari din toate ţări, uniţi-vă", unde,
pe lângă o serie de revendicări muncitoreşti, se menţiona "lupta ce trebuie
organizată pentru instalarea clasei proletare la putere" 5 . Rezultatele acestor
principii a condus, în opinia poliţiştilor băcăuani, la izbucnirea revoluţiei din
1848 la nivel european, care a avut ca urmări, între altele, acordarea unor
drepturi pentru muncitori. Totuşi, cei doi doctrinari nu erau mulţumiţi cu
câştigurile obţinute şi "continuau să agite masele" 6 în congrese sau în discursuri
susţinute în diferite oraşe din Europa. În 1864, la Londra, s-a înfiinţat Asociaţia
Internaţională a Muncitorilor, cunoscută sub denumirea de Internaţionala I-a,
care a extins solicitările din 1847 şi a decis mijloacele de luptă în spaţiul public
pentru atingerea dezideratelor. De remarcat că mijloacele şi metodele violente
au fost inspirate de ideile anarhistului rus Mihail Bakunin. Principiile enunţate
la Londra au fost transpuse în practică, pentru scurt timp, la finalul războiului
franco-prusac ( 1870-1871 ), când a fost proclamată Comuna din Paris, ca reacţie
a maselor proletare la înfrângerea militară. Deşi înfrântă, Comuna din Paris a
impus o nouă abordare a guvernelor din Europa faţă de clasa muncitoare şi s-au
introdus măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei materiale şi sociale a acesteia.
În anul 1889, la Amsterdam, a avut loc o nouă întrunire a muncitorilor
din Europa, care s-a încheiat cu proclamarea Internaţionalei a 11-a. Aceasta a
acţionat

Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare, ANIC), fond Colecţia 50, d. 1906, f. 23.
Ibidem.
6
Ibidem.
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adoptat noi tactici de luptă pentru obţinerea revendicărilor: înfiinţarea
sindicatelor, greva şi manifestaţia de stradă.
Bolşevismul sau comunismul a fost creaţia Partidului Social-Democrat
Muncitoresc din Rusia condus de V.I. Lenin (sau Ulianov). Acest partid îi
îngloba pe toţi refugiaţii ruşi şi pe toţi cei care reprezentau muncitorimea la
diferite reuniuni internaţionale. În acest creuzet "se plămădeau" 7 planuri de
revoluţii politice şi sociale, acte anarhiste sau nihiliste care să răstoarne ordinea
de stat din Imperiul ţarist. Lenin şi adepţii săi au creat o grupare în partid,
intitulată "bolşevicii" (bolşe fiind un sinonim pentru maximalist) cu un program
politic radical. Primele acţiuni au avut loc în 1905, când a fost declanşată o
revoluţie bazată pe nemulţumirile sociale cauzate de înfrângerea în războiul
ruso-japonez (1904-1905). Înfrângerea revoluţiei a impus refugiul în străinătate
a liderilor şi doctrinarilor, care şi-au continuat activitatea de propagandă până în
1917, când au revenit în Rusia.
Nemulţumirile cauzate de efectele Primului Război Mondial (izbucnit în
1914) - înfrângeri militare, lipsa de alimente, lipsa braţelor de muncă în
agricultură, distrugerile provocate de inamic ş.a. - au condus la mari
nemulţumiri sociale. Pe acest fond a izbucnit în februarie 1917 o revoluţie
burghezo-democrată, dar care a fost depăşită rapid de revoluţia bolşevică
(octombrie 1917). hnediat după preluarea puterii politice, Lenin a anunţat un
program, care prevedea, printre altele: desfiinţarea burgheziei, desfiinţarea
proprietăţii individuale, desfiinţarea bisericii, desfiinţarea drepturilor de
libertate individuală, de domiciliu, de conştiinţă, muncă egală şi obligatorie
pentru toată lumea ş.a. Pentru răspândirea comunismului în afara Rusiei a fost
înfiinţată Internaţionala a III-a sau Komintern (martie 1918), cu secţii pentru
fiecare ţară din lume. Această structură a coordonat acţiunile de propagandă,
spionaj, sabotaj şi terorism în străinătate, mai ales în statele limitrofe URSS
până la desfiinţarea ei, în 1943.
În timpul Primului Război Mondial, pe fondul înfrângerilor militare, a
distrugerilor şi a lipsurilor bunurilor de consum s-a creat o stare de spirit
potrivnică războiului, care a condus la atragerea multor militari ruşi de partea
bolşevicilor, care promovau încheierea păcii cu orice preţ. În context s-au creat
premisele unei lupte de clasă, care a dus la abdicarea ţarului Nicolae al II-lea şi
apoi la preluarea puterii politice. Prin pacea de la Brest-Litovsk (martie 1918)
ruşii au ieşit din război cu preţul pierderii unor teritorii întinse, în favoarea
Germaniei şi a Austro-Ungariei, dar acest lucru a ţinut doar câteva 1uni, până
când cele două imperii au capitulat în faţa Antantei (Franţa, Anglia, Italia şi
Japonia).

7
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Curentul antirăzboinic a afectat şi armata română, într -o mică măsură, dar
s-a extins asupra populaţiei civile, sărace şi doritoare de o viaţă mai bună.
Începând din 1918 în România a pătruns "un curent favorabil" 8 mişcărilor
muncitoreşti cu tendinţe revoluţionare, propagat mai ales de prizonierii români
din Rusia. De remarcat că mulţi prizonieri români au căzut în captivitate
luptând în armata austro-ungară, ulterior revenind în România Mare. La 8 mai
1921 a luat fiinţă Partidul Comunist din România, afiliat Internaţionalei a III-a,
de unde primea atât indicaţii de a activa politic, cât şi de a acţiona practic
(violent) pentru subminarea ordinii de stat şi crearea premiselor pentru o
revoluţie socială. Totuşi, în pofida vicisitudinilor morale şi materiale postbelice,
marea masă a populaţiei române "nu s-a lăsat ademenită" 9 de propaganda
comunistă, rezultatele acesteia fiind, în ansamblu, slabe. Analiştii Siguranţei au
constatat că judeţul şi oraşul Bacău reprezentau un centru industrial populat "de
un număr însemnat de evrei" 10, fapt care a reprezentat un teren prielnic pentru
dezvoltarea mişcării comuniste. În anii '20 propaganda acestei mişcări de
extrema-stângă, care a fost scoasă în afara legii, s-a desfăşurat "în mod ocult" 11 ,
sub paravanul Partidului Social-Democrat, Partidului Social Independent şi
sindicatele muncitoreşti, care în timp au fost infiltrate şi preluate de elemente
comuniste. Au fost speculate nemulţumirile muncitorilor şi, prin propagandă şi
revendicări multiple (mărirea salariilor, legiferarea unui salariu minim,
concediu de odihnă obligatoriu, ziua de muncă de 8 ore, asistenţă socială ş.a.),
s-au organizat manifestaţii de stradă şi greve la diferite întreprinderi. Scopul
final a fost organizarea unei greve generale care, însă, nu s-a putut realiza.
Autorităţile au intervenit în forţă şi i-au arestat pe Vasile Baciu, Vladimir
Dumitru, Gheorghe Ciolac şi alţii, care au fost condamnaţi la închisoare după ce
au fost dovediţi ca provocatori şi instigatori la greva generală din 1920.
Ca reacţie, organizaţia comunistă Bacău îşi schimbă tactica şi renunţă la
formele violente de protest. Sindicatele muncitoreşti se dezvoltă, atrag noi
membri, iar lideri devin elemente comuniste care susţin că fac parte din Partidul
Social-Democrat. Aceştia ţin discursuri unde aparent susţin doctrina socialistă,
însă fondul este "curat comunist" 12 • Justiţia din acea perioadă a acţionat "cu
oarecare timiditate" 13 , însă tot a descoperit la sediile sindicatelor şi la locuinţele
liderilor broşuri şi manifeste comuniste. Cu acest prilej au fost reţinuţi "cei mai
14
înfocaţi" agitatori, între care s-au numărat David Iosefsohn, Avram Iosefsohn,
8
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Moise Bercovici, Ştefan Boacă, Simon Zumer şi Solomon Marcovici, care se
adresau muncitorilor cu "Tovarăşi proletari".
În timpul alegerilor parlamentare din iunie - iulie 1932, militantii
comunişti din regiune au răspândit manifeste subversive. Puţin mai târziu în
Bacău a luat fiinţă o secţie a Partidului Social Independent, alcătuită din 60 de
persoane - "comunişti notorii" 15 - şi foşti membri ai Partidului SocialDemocrat.
La 19 aprilie 1934 a fost descoperită în Bacău prima organizaţie
16
comunistă "bine închegată" , compusă din 30 de persoane şi ai căror lideri erau
Ştefan Codrea, Isac Ancel, Grisold Stein, Zisu Ancel, Haim Herşcovici, Froim
Heinerich şi Burăh Berenstein. Prin sentinţa nr. 2760/1935, Tribunalul Bacău a
condamnat numai câţiva dintre aceştia, iar cea mai mare pedeapsă a fost de un
an închisoare, majoritatea fiind achitaţi. Totuşi, prin acţiunile poliţieneşti din
cursul anilor 1934-1935 mişcarea comunistă a scăzut în intensitate şi s-a tins
către o activitate legală. Activitatea de propagandă a fost subsumată Partidului
Social-Democrat, mai ales în direcţiile de acţiune antifasciste şi antirăzboinice.
Un alt partid în umbra căruia au acţionat comuniştii a fost Partidul Naţional
Ţărănesc (PNŢ), mai ales mişcarea de tineret. La 31 mai 1935 a avut loc
congresul PNŢ, iar la Bacău au defilat pe străzi "în coloane compacte" 17 o serie
de comunişti notorii.
Vigilenta organelor de siguranţă a permis identificarea celor care în
noaptea de 27/28 aprilie 1936 au lansat manifeste comuniste în oraşul Bacău.
Cei vinovaţi erau Leibu Zisu Veingarten (din Bacău) şi Avram Bercovici (din
comuna Gloduri), care au primit trei luni de închisoare, respectiv achitare (la
Curtea de Apel). Măsurile organelor de siguranţă au făcut ca activitatea
comunistă să fie "stânjenită" 18 , astfel că până în anul 1939 nu s-a mai constatat
nicio acţiune de acest gen în oraş sau în judeţ.
O altă serie de broşuri şi manifeste comuniste au fost lansate în cartierele
muncitoreşti din Bacău la 14115 iulie 1939, autorii, în număr de nouă, fiind
rapid identificaţi, reţinuţi şi trimişi în judecată. Toţi erau tineri, acţionau
subversiv, colectau bani pentru deţinuţii politici închişi la penitenciarul TârguOcna şi propagau literatură comunistă interzisă. Nucleul era condus de Carol
David (funcţionar comercial) şi Maica Malec (lucrătoare), iar membrii erau
Iancu Braverman, Leon Iosef Steinbach, Solomon Calman, Simon Ghersman,
Sae Moscovici zis Manole, Simon Leibu Haim şi Mircea Zăvodnicu. Tribunalul

15
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Ibidem.
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Braşov (sentinţa

nr. 2320/1939) i-a judecat şi i-a condamnat la pedepse între 6
luni şi 5 ani pe opt dintre aceştia, iar unul a fost achitat.
O altă organizaţie este descoperită în capitala judeţului la 2 iunie 1940,
iar 16 membri sunt arestaţi, în frunte cu liderii Ehuda Seinstein (funcţionar
comercial), Basea Belenstein (lucrătoare) şi Malca Seinstein (lucrătoare).
AceŞtia trei au fost condamnaţi de Tribunalul Militar Braşov la câte o lună de
închisoare corecţională, în timp ce restul grupului a fost achitat. La începutul
lunii octombrie 1940, Poliţia Bacău a destructurat o reţea cu ramificaţii în
oraşele Iaşi, Bacău, Moineşti şi Piatra-Neamţ, alcătuită din 16 persoane. Cei
mai importanţi erau Leon Litman din Moineşti, Lupu Presman din Iaşi, Roza
Gutman, Beca Michel, Baruch Klein şi Gustav Braunstein din Bacău, trimişi în
judecata Tribunalului Militar al Corpului 4 Armată. Prin sentinţa nr. 1842/1940
zece dintre acuzaţi au primit între 6 luni şi 3 ani de închisoare, restul fiind
achitaţi. Un grup de 10 tineri în frunte cu Leontin Smulak, User Gutman şi Imre
Levingher au fost arestaţi la 27 decembrie 1940 fiind surprinşi la o întrunire
politică (comunistă) neautorizată, sub pretextul unei petreceri. Pentru că
dovezile Poliţiei Bacău nu au fost concludente Tribunalul Militar Braşov a emis
pedepse mici, între 1000 lei amendă şi 45 de zile închisoare.
În cursul anului 1941, Poliţia nu a mai constatat desfăşurarea de activităţi
sau acţiuni comuniste, în primul rând datorită măsurilor luate de autorităţi prin
schimbarea regimului politic (după rebeliunea legionară din ianuarie 1941) şi în
care elementele "cele mai primejdioase" 19 au fost internate în lagăre. La
începutul Războiului de Reîntregire pentru eliberarea Basarabiei şi nordului
Bucovinei (22 iunie 1941) s-a luat decizia ca toate persoanele cunoscute ca
membri sau simpatizanţi ai mişcării comuniste să fie internate în lagăre. Singura
activitatea a celor rămaşi liberi a fost să strângă ajutoare (bani, haine,
medicamente etc.) pentru cei aflaţi în închisori sau în lagăre. La finalul anului
1941, Poliţia Bacău a constatat că pe raza judeţului comuniştii aflau în mediul
urban, după cum urmează: în Bacău 100 de comunişti şi 52 de simpatizanţi; în
Târgu-Ocna patru comunişti; în Moineşti şi Slănic-Moldova niciun comunist
sau simpatizant. Analiştii Siguranţei băcăuane au considerat că, la data
respectivă, mişcarea comunistă se afla "în vădit regres" 20 pe teritoriul rural al
judeţului. De asemenea, în opinia lor, "mişcarea comunistă în judeţul Bacău a
fost întreţinută de elementul evreiesc, care i-a dat un procent de 82% din totalul
membrilor ei. Această mişcare nu mai are priză în masa etnică
21
românească ... " • Pentru perioada următoare s-a propus urmărirea "cu toată
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atenţiunea" 22 a problemei comuniste, monitorizându-se persoanele care au fost
condamnate sau internate. În plus, o atenţie sporită s-a acordat influenţei în

rândurile muncitorilor, în special la Fabrica "Filderman", unde existau
informaţii despre existenţa unuia sau mai multor nuclee comuniste.
În anul 1942 nu s-au înregistrat evenimente de natură comunistă în prima
parte a anului. La jumătatea lunii iunie 1942 a fost descoperită şi arestată o
organizaţie comunistă compusă din 11 persoane. Aceştia erau: Nuthă Manascu,
şeful organizaţiei, Paul Grunvald, şef de celulă, Henţa Leibu, şefă de celulă,
Mendel Eigher, Iancu Schefler, Sura Eigher, Clara Gutman, Meier Eigher,
membri în organizaţia comunistă Bacău, Ana Eigher, Buium H. Buium şi
Avram Leib Eigher, aflaţi în legătură cu ceilalţi. Ancheta a stabilit că Nuthă
Manascu, în calitate de şef de organizaţie, primea de la membrii nucleului
cotizaţii băneşti pe care le preda curierului de la regionala comunistă Iaşi
(rămas neidentificat). Banii erau destinaţi îmbunătăţirii traiului pentru deţinuţii
şi internaţii comunişti. Mendel, Meier, Sura şi Ana Eigher au plecat din
MoineŞti în Bucovina ocupată de Armata Roşie, în toamna anului 1940, iar
după eliberarea regiunii de armatele româno-germane au fost deportaţi la
Moghilău (Transnistria). De acolo au venit cu o maşină germană până la Bacău
(august 1941), unde, cu ajutorul lui Buium H. Buium, au obţinut buletine de
populaţie. Membrii organizaţiei "lucrau strict conspirativ" 23 , aveau şedinţe doar
doi câte doi şi misiunea de a atrage noi aderenţi. Foloseau sentimentele de milă
şi compasiune pentru cei aflaţi în închisori şi lagăre, ceea ce permitea atragerea
de donaţii. Ordinele primite de la centru le-au cerut să nu participe la acte de
sabotaj sau de dezordini sociale, deoarece "nu este momentul oportun, iar
populaţia evreiască ar suferi mari neajunsuri fără nici un rezultat favorabil
mişcării" 24 . Procesul s-a judecat în august 1942 la Curtea Marţială Ploieşti şi s-a
soldat cu condamnări pentru toţi membrii grupului.
La 2 septembrie 1942, Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi a trimis un
ordin circular către oficiile de poliţie din subordine, prin care a cerut
identificarea şi evacuarea în Transnistria a celor cunoscuţi ca membri de partid
sau simpatizanţi ai mişcării comuniste. La nivelul Poliţiei Bacău cei identificaţi
au fost: Ştrul Iancu, croitor, Avram Bercovici, fost comerciant, Solomon
Calman, tâmplar, Solomon Herşcu, funcţionar comercial, Filip Leibu, frizer,
Sae Moscovici, croitor, Marcu Maier, ţesător, Iţic Mendel Peisich, Carol
Romaoşcanu, pictor firme, Avram Simon, gaterist, Zisu Simon, fără profesie,
Zisu Ancel, lăcătuş, Isac Ancel, ţesător, Clara Brizel, ţesătoare, Nachman
Braverman, funcţionar, Bercu Cerbu, torcător, Avram Şmil Eizerman,
22
23
24
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funcţionar particular, Heinrich Zisu, fără profesie, Imbre Levingher, tipograf,
Leib Moise, croitor, Ştrul Marcu, ţesător, Leibu Mendel, frizer, Mircea
Zăvodnicu, ţesător, Aizic Peisich, ţesător, Solomon Simon, frizer, Iancu A.
Talie, croitor, Iancu L. Talie, funcţionar comercial şi Simon Zumer, tăbăcar. Au
mai fost evacuaţi în Transnistria şi simpatizanţii comunişti care au cerut
repatrierea în URSS după anexarea Basarabiei şi Bucovinei de nord. Aceştia
erau: Golda Marcusohn, casnică, Renee Marcusohn, casnică, Stela Marcusohn,
casnică, Dorina Averbuch, casnică, Şloim Averbuch, electrician, Gol da
Averbuch, casnică, Ştrul Averbuch, fără profesie, Iacob Pipergal, cantor, Roza
Pipergal, casnică, Sofia Pipergal, casnică, Maier Simon, funcţionar textil şi Ana
Sperer, casnică. Acestora li s-au alăturat, prin ordinul Ministerului Afacerilor
Interne, simpatizanţii comunişti băcăuani aflaţi în lagărul de la Târgu-Jiu: Basia
Belenstein, muncitoare, Gustav Braunstein, fără profesie, Klein Baruch, fără
profesie, Beres Fux, fără profesie, Moise Gropar, fost comerciant, Roza
Gutman, casnică, Simon Leibu Haim, funcţionar particular, Solomon Iţic, fără
profesie, Moise Leibu, cizmar, Beka Michel, muncitoare, RaŞela Oancea,
casnică, ·Iosef Leon Steinbach, fără profesie, Iehuda Seinstein, funcţionar
particular, Solomon Abramovici, boiangiu, Mendel Abramovici, funcţionar
comercial, Mişu Eigher, ţesător, User Butman, croitor, Bernard Grimberg,
croitor, Michel Volf Leibu, cizmar, Max Lespezeanu, brutar, Marcu Pipergal,
funcţionar comercial, Avram Pipergal, funcţionar comercial, Adolf Rozemberg,
ţesător, Leontin Smulak, ţesător.
Poliţia l-a arestat pe Faibis Adelstein, funcţionar la Fabrica de lichioruri
"Saturn" şi domiciliat în strada Buzdugan nr. Il, la 15 decembrie 1942, pentru
că, fiind în stare de ebrietate, s-a dus la prostituata Liuba Hordilă de la Hotelul
Astoria, căreia i-a spus că face parte dintr-o or~anizaţie secretă şi i-a cerut "să
adune material informativ cu caracter militar" 2 • I-a promis un trai de lux, iar
peste şase luni "când va veni Stalin la putere" 26 , în România, ea va putea face
tot ce va dori în oraş. Evident, în cazul când aceasta va divulga ce i-a spus o să
o împuşte sau otrăvească. Liuba Hordilă nu s-a lăsat impresionată şi a informat
Poliţia despre ce i-a spus Adelstein, care a fost reţinut şi trimis Secţiei de Poliţie
Judiciară Militară din Bucureşti.
Alt individ, Ion Antonescu, (născut la 28 martie 1899 în Buzău),
angrosist de vinuri, a fost arestat la 4 ianuarie 1943 pentru că la finalul anului
precedent, fiind în cârciuma lui Ioan Popa din strada Mareşal Constantin Prezan
nr. 44, a afirmat că "România este vândută Germaniei, poporul român suferă,
deoarece toate bunurile de care dispune sunt răpite de germani şi România va

25
26

Ibidem, f. 29.
Ibidem.
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pierde războiu1" 27 • Mai mult, a simţit nevoia să se laude celor prezenţi că este ...
frate cu mareşalul Ion Antonescu, prim-ministrul şi conducătorul statului
român. Câteva zile mai târziu, la 1O ianuarie 1943, a fost arestat şi Aurel
Marcovici care, fiind în stare de ebrietate cu câteva săptămâni mai devreme, a
intrat în localul lui Dima Huzun şi s-a adresat celor prezenţi: "Ar fi mai bine să
fie Stalin în România şi cu o mitralieră cu două ţevi să secere pe toţi românii" 28 .
La finalul lunii ianuarie 1943 bitjarul Aron Ghebosu i-a declarat lui Nicolae
Pricop, pensionar PTT, că "nu este adevărat că ruşii atacă pe front în uniformă
germană, aşa cum scrie (sic!) ziarele şi tot mănâncă bătaie!" 29 . Un alt caz trimis
în faţa justiţiei este cel al lui Iancu Simcha, muncitor la Fabrica "Isvoranu", care
a discutat cu trei colegi şi le-a spus că "Germania va pierde războiul" 30 , iar el va
deveni noul conducător al oraşului. Alţi colportori şi ştiri de la Radio Londra au
fost arestaţi de Poliţia Bacău la 17 februarie 1943. Aceştia erau Solomon Feier,
Iancu Ilenier, User Herţanu, Solomon Hescal, Sulem Schwartz şi Lupu Tudic.
Solomon Feier se întâlnea cu ceilalţi la cafeneaua Bursa 31 unde le transmitea
ştirile de la Radio Londra, pe care le asculta la aparatul de radio deţinut de Iosef
Cetapschi (strada Precista nr. 25), în lipsa acestuia de acasă. Peste o săptămână
de la reţinerea acestui grup a fost identificat un alt nucleu de colportori, care au
lansat informaţia, provenită de la Radio Londra: colonelul Ciobanu,
comandantul Regimentului 27 Dorobanţi din Bacău a căzut prizonier în URSS
cu tot cu unitatea sa şi ar fi declarat la Radio Moscova că "ruşii merg bine" 32 .
Cei reţinuţi au fost Herman Lovingher, cizmar la Fabrica "Filderman", Serena
Lovingher, Blima Vexler, Fiser Monahin şi Leizer Rubin.
La începutul lunii martie 1943, Andrei Pamavel, mecanic PTT, domiciliat
în strada Mihai Viteazu nr. 27, a fost trimis în judecată după ce a declarat, faţă
de cumnata sa, Alexandra Popovici şi o vecină, Eufrosina Moldoveanu, că
"frontul merge prost, ruşii vor veni încoace şi e mai bine sub ruşi, care dau
alimente mai multe" 33 . Pe aceeaşi linie s-a înscris şi opinia Mariei Moise (Calea
Bârladului nr. 65) faţă de Ion Andone, căruia avea să-i restituie 500 de lei, că nu
are bani şi în curând vor veni ruşii care "vor răstigni pe duşmanii ei, preoţi şi
funcţionari" 34 . Un caz aparte prin amploare îl constituie declaraţia lui Avram
27

Ibidem.
Ibidem.
29
Ibidem.
30
Ibidem.
31
Un studiu de caz pe acest subiect: Dorel Bălăiţă, Mihai Ceucă, Istoria unei epoci într-un jeton
de cafenea: jetoanele "Cafe Bursa -Avram Ţiperman", în Carpica XLIII (redactor-şef prof.
Maria Popa), 2014, pp. 287-294.
32
ANIC, fond cit., d. 1906, f. 30.
33
Ibidem.
34
Ibidem.
28
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Abramovici, făcută prostituatei Ecaterina Pruteanu de la Hotelul Astoria, că el
cunoaşte personal "20 de paraşutişti ruşi îmbrăcaţi în uniforme de ofiţeri
români" 35 , iar Poliţia ştie şi îi lasă în pace pentru că în curând Armata Roşie va
ocupa România, având 2.000.000 de militari din Siberia la graniţe.
La finalul anului 1942, Poliţia Bacău a constatat că mişcarea comunistă
"contează" 36 în oraŞele Bacău (91 de comunişti şi 78 de simpatizanţi), TârguOcna (3 simpatizanţi) şi Moineşti (un simpatizant). În ce priveşte activitatea
acestei grupări aceasta se afla în regres din următoarele considerente: "evreii,
minoritate din mediul cărora s-au recrutat şi se mai recrutează majoritatea
elementelor comuniste, au fost evacuaţi din oraşele nereşedinţă şi din teritoriul
rural, în Bacău, unde sunt supravegheaţi îndeaproape" 37 . Toţi comuniştii
identificaţi au fost trimişi în judecata tribunalelor militare, unde au fost
condamnaţi, astfel că teama de a ajunge în faţa Curţii Marţiale i-a determinat să
renunţe la orice fel de activitate. Totuşi, la finalul anului 1942 a fost constatată
o campanie alarmistă şi defetistă legată de mersul operaţiunilor militare pe
Frontul de Est, cu accent pe succesele înregistrate de Armata Roşie.
În cursul anului 1943, aderenţii comunişti "s-au mărginit" 38 la acţiuni
defetiste, întreprinse totuşi cu mare precauţie, iar tineretul a acţionat pentru
recrutare de noi cadre. Una din căile propagandei era şi o bibliografie cu lucrări
aflate în comerţ, dar care aveau "un caracter comunist" 39 . Printre acestea se
numărau romanele "Petrolul" de Upton Sinclair, "Mama" de Maxim Gorki şi
manualul de Istorie nouă pentru clasa a VI-a secundară, autor D.D. Pătrăşcanu.
La 23 septembrie 1943, Frania Miscovici şi fiica ei (domiciliate în strada
Turbinei nr. 4) s-au certat cu o colocatară, ocazie cu care prima a afirmat că "în
curând vor veni ruşii" 40 , fapt pentru care la începutul lunii octombrie 1943 a
fost trimisă în judecată. Cinci zile mai târziu, Mihai Alea, ajutor de maistru la
"Tăbăcăria Românească" a fost înaintat Tribunalului Bacău deoarece a afirmat
faţă de Frasina Axente că "mai bine ar fi dacă ar veni ruşii şi vor veni cât de
curând, căci sunt aproape şi vom scăpa de necazuri" 41 . Nuhăm Leon Davidovici
din Calea Oituz nr. 8 a fost prins în flagrant, la 29 octombrie 1943, cu o sticlă
cu benzină, fitil cu şnur şi două grenade în timp ce încerca să pătrundă în
întreprinderea "A. Isvoranu" pentru a incendia rezervoarele de petrol şi
motoarele Diesel.

35

Ibidem.
Ibidem.
37
Ibidem.
38
Ibidem, f. 32.
39
Ibidem.
40
Ibidem.
41
Ibidem.
36
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La sfârŞitul anului 1943, mişcarea comunistă din centrele urbane Bacău,
Târgu-Ocna şi Moineşti era prezentă prin 119 persoane, dintre care 115 în
capitala judeţului (35 de comunişti şi 80 în supraveghere), în timp ce celelalte
două centre aveau 3, respectiv 1, toţi în supraveghere.
În seara zilei de 10/11 ianuarie 1944, în jurul orei 21.30, pe bulevardul
Basarabiei, agentul de poliţie Ioan Popa a auzit doi cetăţeni care discutau. Unul
dintre ei i-a spus, la un moment dat, celuilalt: "Lasă mă, că mai avem o zi-două
şi scăpăm noi de jugul acesta pe care-I avem asupra noastră. Va veni şi timpul
nostru mâine-poimâine"42 . Cei doi au fost identificaţi în persoana lui Wily
Auchberg şi Vily Segal, care au fost înaintaţi Parchetului de pe lângă Tribunalul
Bacău. Trei zile mai târziu, comerciantul Tănase Alexandru din strada Ştefan
cel Mare nr. 16 a fost reţinut de Poliţie pentru că, de faţă cu mai multe persoane
aflate în localul său, a afirmat: "Mai bine să fiu prizonier la ruşi şi mai bine să
vină ruşii, că poate o să fie mai bine"43 . Moise Şaraga (Calea Romanului 73) a
vorbit în localul lui Dima Costea, la 17 ianuarie 1944, şi a afirmat că el este
şeful comuniştilor din Bacău, ceea ce i-a atras trimiterea în judecată. La 7
februarie 1944, Floarea Tichiris (strada Leca nr. 157) a fost trimisă în judecata
Curţii Marţiale a Diviziei 21 Infanterie din Galaţi pentru următoarea afirmaţie
făcută în public: "E foarte rău că germanii s-au luat la bătaie cu românii şi au
fost despărţiţi de alte unităţi, din cauză că nemţii au luat tot ce s-a capturat de la
ruşi. Războiul nu se termină dacă românii nu se unesc cu ruşii" 44 .
Evoluţia militară a operaţiunilor a dat câştig de cauză colportorilor şi
propagandiştilor comunişti. Armata Roşie s-a apropiat de graniţele României şi,
din martie-aprilie 1944, în urma operaţiunii Uman-Botoşani, frontul a fost
stabilizat pe linia Iaşi -Chişinău, până în august 1944 45 . Din acest moment,
Bacăul a devenit o localitate în prima linie a frontului, iar în oraş s-a stabilit
comandamentul Armatei 4 române. În noul context autorităţile au decis
evacuarea instituţiilor şi arhivelor 46 , problemele Poliţiei au crescut exponenţial,
iar analizele privind starea de spirit, acţiuni şi curente subversive, defetiste sau
infracţionale au trecut în plan secund.
Prin actul de la 23 August 1944, România a anunţat ieşirea din alianţa cu
Germania şi trecerea de partea Naţiunilor Unite, iar adversarul de ieri, URSS, a
devenit aliatul de mâine. Mişcarea comunistă a ieşit din ilegalitate, după două
42

Ibidem.
Ibidem, f. 33.
44
Ibidem.
45
Un studiu de caz pe acest subiect: Constantin CloŞcă, Rezistenţa românească pe frontul Iaşi
Cheyinău, în Zargidava XIII (redactor-şefprof. dr. Ioan Mitrea), Bacău, 2014, p. 172-179.
46
Un studiu de caz pe acest subiect: Dan-Ovidiu Pintilie, lonela Niţu, Evacuarea instituţiilor
din judeţul Bacău în judeţul Olt conform instrucţiunilor şi ordinelor MAI din anul 1944, în
"Acta Bacoviensia" VIII (redactor-şefVilică Munteanu), 2013, p. 389-394.
43
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decenii de activitate subterană şi a început ascensiunea către preluarea puterii
politice. La nivel judeţean, toţi cei care au avut de suferit rigorile legii pentru
acţiuni comuniste s-au simţit îndreptăţiţi să primească funcţii de conducere şi să
se implice în consolidarea regimului de democraţie populară47 , preludiul
statului comunist. Prin preluarea puterii politice, la 6 martie 1945, comuniştii au
acţionat în două direcţii principale: trimiterea în judecată a tuturor celor care
i-au urmărit, anchetat şi judecat până atunci şi folosirea resurselor umane şi
materiale existente, inclusiv analizele elaborate de serviciile de informaţii,
pentru a-şi anihila inamicii politici. Până la acea dată, 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.

Un studiu de caz pe acest subiect: Alin Spânu, Amintirile unor ilega/işti despre activitatea
din Târgu-Ocna (1940-1944), în Carpica XLJII (redactor-şef prof. Mariana Popa),
2014, p. 217-227.
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subiective aplicate unor cadre didactice de elită din
judeţul Bacău

Elena UNGUREANU
Politically-tinged Sanctions Applied to some Elite Didactic Staff Members
from Bacau County
Abstract
After World-War 1, teachers have contributed to the training and education of
a new generation of people abie to answer the requirements of the Romani an society of
that time, training the competent staff needed for the country's economy and for the
administrative organization of ali activity fields in Great Romania, a fact confirmed by
the large number of those who have received honors in that period.
Sometimes, the competent teachers, devoted to their work, have met with
unfair decisions from the county authorities, even from Bucharest, as did teacher
Simion Preotu from Cucuieţi-Solonţ, Ecaterina Pătrăşcanu manager of the
Kindergarten from Oneşti, and even Dimitrie Mihăilescu, school inspector 1st degree
ofthe School Inspectorate Bacau, who suffered politically- tinged sanctions.
Keywords: underlined teachers, !ater, unrightfully, sanctions.
După Primul Război Mondial, învăţătorii din judeţul Bacău au dat încă
o dată dovada înaltului patriotism şi a dăruirii profesionale, neprecupeţind
niciun efort pentru realizarea scopului propus: formarea şi educarea unei noi
generaţii de oameni capabili să răspundă cerinţelor societăţii româneşti de
atunci, formând şi pregătind cadrele competente necesare pentru economia ţării
şi pentru organizarea administrativă a tuturor domeniilor de activitate în
România Mare, fapt confirmat de numărul mare de cadre didactice care au
primit înalte distincţii în acea perioadă. Cadrelor didactice li s-a acordat
medalia Răsplata muncii pentru învăţământ, care li se înrnâna în cadru festiv.
Astfel, la 12 iunie 1923, revizorul şcolar Dimitrie Mihăilescu a participat la
festivitatea acordării acestor medalii învăţătorilor Constantin Vasiliu,
dirigintele Şcolii Bogdăneşti (de lângă Oneşti), Neculai Măciucă de la Şcoala
din Oneşti şi Constantin Beloiu, dirigintele Şcolii Mănăstirea Caşin, iar
"înrnânarea s-a făcut în urma unei frumoase producţii şcolare şi în faţa unei
numeroase asistente, ceea ce a dat solemnităţii caracterul unei adevărate serbări
culturale" 1•

Arhivele Naţionale Bucureşti, fond Ministerul Instrucţiunii Publice (MIP), d. 2411923,
f. 243.
1
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Cu Ordinul nr. 25.776/8 martie 1926, această medalie a fost conferită şi
profesorului băcăuan Lascăr V eniamin, inspector şef al Inspectoratului Şcolar
al Regiunii a XII-a Bacău2 , iar la data de 11 aprilie 1930, aceeaşi medalie,
Clasa 1, a strălucit la pieptul institutorului Sava Ariton3 .
În anul 1928, prin Înaltul Decret Regal nr. 2.217/1928, au primit
medalia Răsplata muncii pentrn Învăţământ 16 institutori şi învăţători
băcăuani. Dintre aceştia, Zamfira Dimitrescu - directoarea Şcolii Primare Nr. 1
de Fete Bacău, Sofia Gheorghiu - directoarea Şcolii Primare Nr. 2 de Fete
Bacău, Profira Popescu- directoarea Şcolii Primare Nr. 1 de Fete Târgu-Ocna,
Natalia Budu şi Maria Chiosa - institutoare la Şcoala Primară Nr. 2 de Fete
Bacău, Maria Tufescu şi Elena Gavrilescu- institutoare la Şcoala Primară Nr. 1
de Fete Bacău, Gheorghe Costică - institutor la Şcoala Primară Băimac şi
Ermil Ştefănescu - institutor la Şcoala Primară Nr. 2 de Băieţi Bacău au primit
Clasa 1 a acestei prestigioase medalii.
Aceeaşi medalie, Clasa a II-a, au primit Ana Buşilă - învăţătoare gr. II
şi directoare a Şcolii Primare de Fete Moineşti, Paulina Tiron - învăţătoare gr.
II la Şcoala Primară din corn. Odobeşti, Gheorghe Iacobeanu- învăţător gr. II
la Şcoala Primară Bijghir, corn. Dospineşti şi Constantin Mihăilescu- învăţător
detaşat la Şcoala Primară Berzunţi, iar Clasa a III-a au primit Neculai Mitreadirectorul Şcolii Primare Parincea şi Constantin Iacobeanu - învăţător la Şcoala
Primară Bijghir-Dospineşti (azi, în comuna Buhoci) 4 •
Şi revizorului şcolar Dimitrie Mihăilescu, institutor la Şcoala Primară
Nr. 2 de Băieţi din Bacău, i-au fost acordate înalte distincţii pentru modul cum
şi-a făcut datoria în cei peste 30 de ani de activitate, consemnate şi în Statul său
personal de la Ministerul Instrucţiunii 5 , astfel:
- Medalia Jubiliară "Carol J"/Brevetul nr. 809/1906;
- Decoraţia "Avântul ţării''/Brevetul nr. 7.95111914;
- Placheta de colaborator, cu Diploma nr. 4.018/1906, la Expoziţia
din 1906 de la Bucureşti;
- Medalia " Crncea Comemorativă", pentru Campania din 191411916;
- Ofiţer al Ordinului" Coroana României "/Brevetul nr. 5.82711922;
- Medalia "Răsplata muncii cls. 1 pentrn învăţământ"!Brevetul nr.
4.32011923;
- Medalia "Răsplata muncii cls. 1 pentrn constrncţii şcolare" /Brevetul
nr. 8.565/1926 6 .
2

ldem, d. 406/1926, f. 61.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Inspectoratul Şcolar al jud. Bacău, Caziere, Sava
Ariton, f. 1.
4
ldem, Biblioteca, ziarul "Bacăul"/1 ian. 1929, p. 6.
5
Elena Ungureanu, Istoria învăţământului preşcolar din judeţul Bacău, Editura PIM
laşi, 2009, p. 172.
6
Arhivele Naţionale laşi, fond Inspectoratul Şcolar Regional Iaşi, d. 139/1927, f. 6 v.
3
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- Subliniem ca m perioada 1922-1926, revizorul şcolar Dimitrie
a aprobat devize în valoare de circa 7.000.000 lei pentru construcţia
a "peste 120 de localuri de şcoală, dintre care mai mult de jumătate au fost puse
în funcţiune" 7 •
- Dar recompensa care i-a adus lui Dimitrie Mihăilescu cea mai mare
bucurie şi satisfacţie a fost Scrisoarea de apreciere8 a activităţii sale ca revizor
şcolar la Revizoratul Şcolar Judeţean Bacău, adresată de dr. Constantin
Angelescu, ministru al Învăţământului, ce i-a fost expediată cu Nr. 7.851 din 30
martie 1926, chiar în ultima zi a mandatului său de ministru, pe care o
reproducem.
Bucureşti, 30/03/1926,
Dlui Dimitrie Mihăilescu, Revizoratul Şcolar Bacău,
În timp de patru ani, cât am condus Ministerul Învăţământului, mi-aţi
dat tot concursul pentru înfăptuirea operei şcolare de care era atâta nevoie.
Prin activitatea rodnică ce aţi desfăşurat atât în şcoală cât şi în afară din
şcoală, aţi înscris cea mai frumoasă pagină din istoria renaşterii culturale a
României întregile. Părăsind, astăzi, acest Minister, găsesc de a mea datorie să
exprim cele mai călduroase mulţumiri pentru concursul ce mi-aţi dat şi vă
asigur că nu voi uita niciodată munca, priceperea şi devotamentul ce aţi depus
în îndeplinirea datoriei şi în înfăptuirea acestei opere şcolare. Ministrul
Învăţământului, ss., Dr. C. Angelescu.
An de an, au fost recompensate prin astfel de medalii tot mai multe
cadre didactice, ale căror nume au rămas mărturie a dăruirii cu care au luptat
pentru învingerea marilor greutăţi şi probleme ale învăţământului din acea
perioadă, dorind "să facă educaţia naţională, morală, religioasă şi socială a
copiilor şi tinerilor, dându-le în acelaşi timp cunoştinţele absolut necesare
pentru viaţă" 9 , nobil scop prevăzut de Legea învăţământului şi de programa
Mihăilescu

şcolară.

La fiecare început de an şcolar, cadrelor didactice li se expediau
circulare şi adrese cu privire la organizarea activităţii cu elevii, precum şi a
celei extraşcolare, încurajându-i pentru a se mobiliza mai bine. Uneori,
revizorii şcolari încheiau adresele către cadrele didactice şi cu îndemnuri,
precum cel transmis de către Gheorghe Năsturaş, revizor şcolar la Revizoratul
Şcolar al ~ud. Roman, la 1O sept. 1930, la Şcoala Drăgeşti, comuna
Dămieneşti 0 , pe care-1 prezentăm mai jos:
7

Ibidem, f. 28.
Ibidem, f. 27.
9
"Monitorul Oficial" nr. 121/27.05.1939, Legea Învăfământului primar şi normal,
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O, voi luminători la sate, pe întinsul României Mari,
De vă înţelegeţi azi chemarea, veţi fi eroii legendari!
Niciun vlăstar să nu rămână de şcoala voastră-nstrăinat,
Ci vrednic cetăţean devie, la minte-ntreg şi luminat!
Chemaţi în nopţile de iarnă la şezătoare pe popor
Şi dezgropaţi-i tot trecutul, bogat în fapte, uimitor!
Umblaţi şi împărţiţi prin case, frumoase cărţi şi de folos,
Să nu le-acopere uitarea şi colbul cenuşiu şi gros!
S-aveţi în faţă veşnic vie icoana blândului Iisus,
Munciţi şi ridicaţi norodul, tot spre mai bine şi mai sus,
Căci sfântă e chemarea voastră pe întinsul României Mari
Şi, dacă voi veţi înţelege-o, veţi fi eroii legendari!.
În contrast cu cele prezentate mai sus, unele cadre didactice competente
şi devotate au avut parte uneori şi de decizii nedrepte, cauzate de
superficialitatea şi subiectivismul unor revizori sau inspectori şcolari sau de
apartenenţa lor politică. Astfel, o situaţie dramatică s-a petrecut în anul 1920 la
Şcoala Cucuieţi, comuna Solonţ, unde învăţătorul înaintat pe loc Simion
Preotu, întors recent de pe front şi negăsind niciun ajutor la comitetul şcolar sau
la primărie pentru repararea şcolii şi nici înţelegere la revizorat pentru
închirierea altui local, "a cheltuit suma necesară grijitului din propriul său
salar" şi a luat toate măsurile pentru ca solemnitatea deschiderii anului şcolar să
aibă loc în ziua de luni, 5 sept. 1920, cu toate că ministerul stabilise termenul
limită pentru începerea cursurilor tocmai la 1 octombrie 1920, măsură
justificată prin împrejurarea că ne aflam în al doilea an după război, când nu se
putea pretinde ca lucrurile să meargă normal. În loc să-i recunoască meritele şi
sârguinţa, revizorul şcolar Ion Tudorache, la 3 sept. 1920, când a inspectat
şcoala, a găsit de cuviinţă ca să-i întocmească un raport de pedepsire a acestui
vrednic învăţător, propunând Ministerului Instrucţiunii să i se aplice "cenzura"
şi reţinerea salariului pe timp de o jumătate de lună pentru" lipsă de interes faţă
de şcoală" 11 •
Destoinicul luptător care pe front în Primul Război Mondial a dat
dovadă de "mult curaj şi înalt patriotism, ceea ce i-au adus şi meritate
distincţiuni ca: Ordinul Mare Mucenic şi Învingător Gheorghe Clasa a IV-a,
acordat de armata rusă, Ordinul Crucea de Război cu citaţie pe Armata
Franceză şi Ordinul Mihai Viteazul Clasa a III-a, precum şi înaintarea în grad'
din partea Armatei Române, acum, în faţa unei asemenea decizii, a rămas mut.
El, care timp de peste 20 de ani "a lucrat cu toată râvna în ogorul înţelenit al
învăţământului primar", el, care a ştiut "să fie îndrăzneţ numai pe câmpul de
luptă în faţa inamicului, unde prin bravura dovedită a obţinut distincţiuni" de la
armatele rusă, franceză şi română, el, care timp de 1O ani n-a fost inspectat de
nimeni într-un sat izolat de lume, el, acum, "aştepta pe revizorul şcolar ca pe
11
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Dumnezeu, care să-i arate greşelile, să-1 îndrepte, să-1 povăţuiască, să-1
încurajeze şi la plecare să-1 lase mai înălţat sufleteşte" . Nicidecum nu s-a
aşteptat ca, după o vizită fulgerătoare de 1O minute, fără a cerceta nimic, să i se
propună o asemenea pedeapsă rară să fi fost vinovat şi nici n-a intervenit mai
departe, crezând că odată cu trecerea timpului "s-ar uşura greutatea ei cu care
apasă pe sufletul său", cu toate că prin sancţiunea a~licată i s-a luat "pâinea
lui, a soţiei şi a celor şase copii, pe timp de 15 zile" . De-abia după doi ani de
zile, fiind tot mai împovărat de afirmaţia nedreaptă de "lipsă de interes faţă de
şcoală", Simion Preotu a întocmit un memoriu către minister arătând toată
situaţia şi cerând ca "să se aprecieze dacă pedeapsa a fost sau nu meritată şi să
se decidă cum se va crede de cuviinţă". Raportul revizorului şcolar Dimitrie
Mihăilescu (numit în funcţie la 1 febr. 1922 în locul lui Ion Tudorache) 13 şi
cercetările efectuate în anul respectiv de către inspectorul şcolar Gheorghe
Simionescu de la Inspectoratul Învăţământului primar al Circumscripţiei a VI-a
Neamţ-Bacău au confirmat cele prezentate de învăţătorul Simion Preotu, ambii
propunând ministerului să i se ridice pedeapsa cenzura, însă - preciza ultimul "fără a i se restitui şi suma re}inută care s-a vărsat imediat la Comitetul şcolar şi
care s-a şi cheltuit de atunci" 4 .
Impresionante sunt constatările din
raportul de anchetă în care se conturează profilul
moral-comportamental al învăţătorului-erou din
satul Cucuieţi, care, întors de pe front încărcat de
glorie şi cu pieptul acoperit de înalte distincţii, s-a
adresat Comitetului Şcolar Comunal la 2 apr. şi la
22 .iun. 1920 pentru a închiria un local de şcoală
pe noul an şcolar, dar aceste adrese au rămas fără
niciun răspuns . A raportat chiar revizoratului
şcolar la 24 iun. 1920 că au rămas fără efect cele
două adrese făcute Comitetului şcolar, revenind la
17 aug. 1920 cu un nou raport la revizorat
precizând că încă nu este închiriat localul pentru
şcoală. "Văzând că, cu toate intervenţiile atât la
comitet cât şi la revizorat, nu se ia nici o măsură nici pentru procurare de local,
nici pentru grijit, atunci, ca şcoala să se poată deschide la timp, am dispus ca
din propriu meu salar să procur cele necesare şi să fac grijitul fostei sale, care
abia s-a terminat la 3 sept. 1920" 15 .
De asemenea, chiar în timpul vizitei, învăţătorul Simion Preotu i-a
comunicat revizorului Ion Tudorache că în sat era epidemie de scarlatină cu 5
12
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14
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15
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cazuri mortale şi intuia că medicul nu va aproba deschiderea cursurilor pentru
că mai erau şi alte cazuri de boală, presupuse a fi molipsitoare, situaţie
raportată de el medicului de la Circa Sanitară nr. 5 Tescani la data de 20 aug.
1920. Aceasta era o cauză serioasă pentru care învăţătorul credea că medicul va
lua o astfel de decizie, întâmplându-se tocmai aşa: cursurile au fost deschise
luni 6 sept., iar medicul a închis şcoala de la 19 sept. până la 30 oct. acel an,
când s-a constatat stingerea epidemiei de scarlatină (ca urmare tot a solicitării
şcolii din data de 24 sept. ca medicul de circumscripţie să inspecteze toate
casele din sat pentru a se descoperi şi izola toate cazurile, astfel ca epidemia să
fie stinsă curând şi şcoala să fie deschisă) 16 . Din această relatare rezultă că
învăţătorul se interesa şi de starea de sănătate a elevilor săi, cunoştea evoluţia
îngrijorătoare a epidemiei în sat pe care a raportat-o medicului şi intuia
măsurile ce urmau a fi luate, altfel spus un alt argument care anula acuzaţia
revizorului adusă lui Simion Preotu de "lipsă de interes pentru şcoală".
Seriozitatea şi devotamentul învăţătorului au fost confirmate chiar de către Gh.
Oancea, revizorul şcolar el. a 11-a, care, în raportul lunar nr. 20/1920, afirma că
la 16 sept. 1920 la şcoala din satul Cucuieţi "cursurile erau deja începute, că s-a
intrat în materie şi că şcoala este populată, iar localul este bine întreţinut" 17 .
Iată dovezi care-1 incriminau pe Ion Tudorache de rea-credinţă în timpul
inspecţiei şi de inducerea în eroare a ministrului cu privire la constatările făcute
la această şcoală, dar care confirmau devotamentul manifestat de învăţător faţă
de şcoală şi elevii săi.
Aceste constatări demonstrau, în egală măsură şi atitudinea celor din
minister care au privit cu totală indiferenţă măsura nedreaptă faţă de acest
învăţător şi, la data pedepsirii sale, chiar după trecerea a doi ani de la
sancţionarea sa, când Revizoratul Şcolar Bacău a înaintat raportul către
ministru în care se preciza: "Simion Preotu este unul dintre elementele cele mai
distinse din judeţul nostru: foarte muncitor, modest şi absolut conştiincios, timp
de 20 de ani a lucrat cu toată râvna în ogorul înţelenit al învăţământului primar
în judeţele Neamţ şi Bacău, dând numeroase serii de absolvenţi şi contribuind
în mod simţitor la propăşirea economică şi culturală a consătenilor săi. În
timpul trecutei campanii a dat netăgăduite dovezi de o mare destoinicie ca
luptător pe front, de mult curaj şi înalt patriotism, ceea ce i-a adus şi meritate
distincţiuni. Cu toate acestea, în loc să-i se recunoască meritele şi pe teren
didactic, fostul revizor şcolar Ion Tudorache a găsit de cuviinţă să motiveze un
raport de pedepsire a acestui vrednic învăţător. Fiind în rele dispoziţii sau din
pricini cunoscute numai de domnia sa, în ziua de 3 sept. 1920, vizitează grăbit
şcoala din Cucuieţi şi, sub cuvânt că n-a fost deschisă la timp, prin Raportul nr.
7.096/1920, cere şi obţine pedepsirea învăţătorului Simion Preotu cu cenzura luându-i pâinea lui, a soţiei şi a celor şase copii pe timp de cincisprezece
16
17
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zile" 18 .
Învăţătorul Simion Preutu, absolvent al Şcolii Normale de Institutori

"Vasile Lupu" din Iaşi, promoţia anului 1900, a trecut în eternitate la 17 martie
1963, dar au rămas amintiri deosebite despre activitatea lui: "Fire blândă şi
serioasă, coleg respectat şi ascultat, acesta a fost un dascăl ideal al şcolii
româneşti. Mereu plin de demnitate, modestie, ospitalitate, precum şi prin
simpatia pe care o inspira oricui. Activitatea sa pilduitoare de conştiinţă curată
a fost exemplu pentru toţi. Îndrumările părinteşti date elevilor au fost izvor
nesecat de înţelepciune. Severitatea şi liniştea cu care îşi făcea lecţiile, unite cu
căldura sufletului ce punea în lecţii, făcea ca elevii să-1 soarbă cu nesaţ. În tot
ceea ce făcea la şcoală, învăţătorul Simion Preotu iradia de lumină şi iubire de
carte şi de muncă în toate inimile fragede ale copiilor. Din primii ani de şcoală
a luat parte activă la înfiinţarea băncilor populare din satele Tazlău, Borleşti,
Rediu, Mesteacăn, Cucuieţi şi Solonţ. A stăruit şi s-a ocupat de construirea unui
nou local de şcoală în satul Cucuieţi pe care l-a terminat în anul 1925. Şcoala
avea trei săli de clasă, cancelarie şi un antreu mare. A fost recompensat cu
medalia Răsplata muncii pentru învăţământ clasa a II-a. Munca desfăşurată pe
tărâmul şcolii de învăţătorul Preotu a fost de înaltă ţinută didactică şi
pedagogică, a fost o muncă de un cadru model şi care a făcut cinste şcolii
băcăuane şi întregii şcoli româneşti. A fost singurul învăţător din judeţul Bacău
care, prin eroismul şi vitejia de care a dat dovadă în războiul din 1916-1918, a
fost decorat cu cea mai înaltă distincţie, Ordinul Mihai Viteazul", consemna cu
aleasă preţuire învăţătorul emerit Nicolae Mitrofan în anul 1978 19 .
O altă întâmplare nefericită, al cărei autor a fost tot Ion Tudorache, s-a
petrecut în anul şcolar 1921-1922 la Grădina de Copii Oneşte 0 , cu necazuri şi
cu pagubă morală şi financiară aduse conducătoarei Ecaterina Pătrăşcanu, fostă
Lebedev, care îşi desfăşura activitatea în acea localitate încă din anul 1908 21 •
Numită la 1 sept. 1908, conducătoarea a luptat cu multe greutăţi
privitoare la închirierea localului, procurarea mobilierului şcolar şi a
materialului didactic, aspecte consemnate şi în procesul-verbal încheiat la 9
iunie 1911 de către Elena Nicolescu, inspectoare şcolară pentru grădini de copii
în Ministerul Instrucţiunii Publice. Aceasta a consemnat că localul închiriat de
câteva zile era încăpător, format din trei camere, dar nu avea latrină, mobilierul
era rău şi insuficient, lipseau tabla, catedra, scaunul, dulapul, iar materialul
didactic lipsea cu desăvârşire 22 • Chiar în acele condiţii grele, inspectoarea
18

19
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şcolară a constatat atunci o foarte bună activitate cu copiii, cu lecţii desfăşurate
metodic, îmbinând activitatea de joc şi de învăţare cu cea de muncă. A efectuat
cu copiii exerciţii de vorbire "în mod foarte corect, răspunsurile greşite se
corectau la timp şi cu insistenţă", apoi a efectuat lucrul manual "scara mâţei- o
jucărie compusă din două făşii de hârtie", pe care copiii o lucrau "cu un vădit
interes şi cu multă bucurie". Copiii au ascultat povestirea Fetiţa şi pisica, iar
jocul frobelian Şoarecele şi pisica, propus pentru concentrarea cunoştinţelor, a
fost schimbat din cauza numărului mic de copii. Aspectele consemnate au
subliniat buna pregătire profesională a conducătoarei şi preocuparea acesteia
pentru a lucra serios cu copiii, aspecte care s-au confirmat în timp.
Referitor la alegerea localului propus de conducătoare şi aprobat de
Revizoratul Şcolar, subliniem că acesta era amplasat în centrul comunei, în faţa
şcolii primare, copiii având posibilitate ca să vină împreună cu fraţii lor de la
şcoală. Prin poziţia centrală a grădinii de copii aveau posibilitate ca să
frecventeze atât copiii ortodocşi, cât şi cei din satul catolic, aşezat într-o zonă
noroioasă a localităţii 23 . În acest local a funcţionat timp de 13 ani, asigurându-şi
condiţiile corespunzătoare printr-o bună colaborare cu părinţii, cu comitetul
şcolar comunal şi cu autorităţile locale, până în anul 1921.
Profesional, Ecaterina Pătrăşcanu a manifestat preocupare pentru
studierea lucrărilor de specialitate, susţinând examenele de grad definitiv şi II,
iar în anul 1921 a susţinut şi pe cel de "conducătoare urbană", obţinând
rezultate bune care-i dădeau dreptul de a ocupa un post urban. Începând cu 1
septembrie 1921, ministerul i-a aprobat transferul la Grădina de Copii Nr. 2
Piatra Neamţ din judeţul Neamţ, iar postul din comuna Oneşti, judeţul Bacău,
rămas vacant, a fost ocupat de o suplinitoare, Felicia Miron 24 . Din cauză că
soţul conducătoarei Ecaterina Pătrăşcanu rămăsese funcţionar tot în Gara
Oneşti, începând cu data de 1 noiembrie acelaşi an, ministerul îi aprobă acesteia
revenirea ca detaşată la postul din Oneşti, lângă familie, dată de la care încep
necazurile. După plecarea conducătoarei la Piatra Neamţ, comitetul şcolar
comunal decisese mutarea grădinii de copii din centrul localităţii în "suburbia
satului, numită centrul catolic" sub pretextul de a avea o mai mare populaţie
şcolară, fără aprobarea Revizoratului Şcolar25 . Imobilul avea o cameră mult mai
mică decât cea în care funcţionase, nepodită şi necurăţită, cu o curte murdară,
clădirea fiind "cu totul inferioară condiţiilor igienice şi mai ales cubajului şi
suprafeţei vechiului local" 26 •
Prezentându-se la post şi constatând că noul local era "o cocioabă"
neîngrijită, Ecaterina Pătrăşcanu face intervenţii la Comitetul şcolar comunal şi
la preşedintele Comisiei interimare a comunei pentru a reveni în vechiul local,
23
24
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dar fără niciun rezultat. Încercând să mute mobilierul, Comitetul comunal s-a
opus şi nu i-a asigurat nici mobilierul şi nici combustibilul necesar pentru
încălzitul sălii de clasă, ceea ce a determinat-o să suspende cursurile până la 6
decembrie 1921 27 • Veniţi în anchetă la 27 ian. 1922, chiar şi subrevizorul şcolar
Gheorghe Puşcaşu şi revizorul şcolar Ion Tudorache de la Revizoratul Şcolar
Bacău au fost împotriva revenirii în vechiul local şi nici nu au dispus vreo
măsură pentru aprovizionarea cu combustibil sau pentru întreţinerea igienică a
sălii de clasă 28 .
Simţindu-se nedreptăţită, Ecaterina Pătrăşcanu s-a adresat ministerului
pentru a face cunoscut abuzul săvârşit de comitetul şcolar comunal, care era
încurajat chiar de către cei care trebuiau să remedieze situaţia. Doar inspectorul
şcolar Gheorghe Simionescu de la Inspectoratul Şcolar al Circumscripţiei a VIa Neamţ-Bacău, care s-a deplasat la Oneşti în perioada 17-18 febr. 1922, a
constatat veridicitatea celor relatate şi că măsura mutării n-a dus la
îmbunătăţirea frecvenţei care, în acea perioadă, a fost de 8-1 O copii. Vizitând
satul, acesta a constatat că sunt locuitori catolici şi în partea unde se afla
vechiul local, iar pretextul mutării localului a fost "mai mult dintr-un diferend
între preşedinte şi d-na Pătrăşcanu, provocat de diferite pricini" 29 . De
asemenea, din cauză că n-a avut nici mobilier şcolar - reţinut de Comitetul
şcolar în localul nou - şi nici combustibil, cursurile au fost suspendate până pe
6 dec. 1921, iar după vacanţa de iarnă, şcoala n-a mai funcţionat până pe 17
febr. 1922, tot din lipsă de combustibil. Ba, mai mult, revizorul Ion Tudorache
"a reţinut salariul îndrăzneţei conducătoare (... ) pe lunile nov.-dec. 1921,
30
trimiţându-i pe luna ianuarie ridicola sumă de 483 lei" .
În asemenea situaţie, inspectorul şcolar Gheorghe Simionescu, venit în
anchetă, a dispus revenirea grădinii de copii în vechiul local, iar noul primar al
comunei (în locul celui care în timpul anchetei şi-a dat demisia) a fost
împuternicit "să gireze funcţiunea de preşedinte al comitetului şcolar" şi să
ordonanţeze suma de 500 lei necesară procurării combustibilului pentru iarna
1921-1922. Totodată, a propus ca în partea satului Oneşti, numită "centrul
catolic", să se înfiinţeze a doua grădină de copii în localul închiriat de comitet,
având şi mobilier şi 182 de copii recenzaţi pentru cursul primar, iar plata
postului didactic pentru aceasta să se facă din plata postului rural al Şcolii
Primare de Fete Oneşti, înfiinţată de fostul revizor şcolar Ion Tudorache la 1
sept. 1921 şi care n-a funcţionat din lipsă de local. Măsurile propuse au fost
aprobate de minister cu menţiunea că cea de a doua grădină de copii să
funcţioneze "în mod provizoriu până la 1 sept. 1922", având conducătoare o
suplinitoare, şi dacă nu se va îmbunătăţi frecvenţa, postul urma să fie
27
28
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desfiinţat31 .

Se poate deduce că Ecaterina Pătrăşcanu a fost sancţionată cu retinerea
salariului pe lunile noiembrie şi decembrie 1921, întrucât în anchetă nu se face
nicio referire la ordonanţarea salariului pe cele două luni, aceasta obţinând doar
mutarea grădinii de copii în vechiul local şi acordarea sumei de 500 de lei
pentru procurarea combustibilului pentru iarna 1921-1922.
Dar Ecaterina Pătrăşcanu a fost urmărită în continuare de alte necazuri
pricinuite de pătimaşul inspector şcolar. Aceasta a întâmpinat o puternică
opoziţie de a reveni la 1 sept. 1922, pe postul care rămăsese liber la Oneşti,
Revizoratul Şcolar Bacău dându-i prioritate drei Căciuleanu Ecaterina,
absolventă a Şcolii Normale de Conducătoare laşi, promoţia 1922, numire
32
aprobată de minister cu Ordinul 77.43 8/1922 , iar Ecaterina Pătrăşcanu, pentru
a se apropia de domiciliu, s-a transferat de la Piatra Neamţ la Grădina de Copii
Adjud (tot post urban), judeţul Putna33 , iar pentru a fi în mijlocul familiei la
Oneşti a făcut schimb de posturi, prin detaşare, cu tânăra absolventă.
În anul 1926, Ecaterina Pătrăşcanu a primit o altă lovitură şi mai
puternică. Deşi, prin Ord. 120.7 86/1926, ministerul îi aprobase transferul de la
Adjud (renunţând la catedra urbană) la Oneşti, motivat de faptul că "avea
interese familiale în această comună" (pe postul devenit vacant prin
transferarea drei Căciuleanu Ecaterina la Borsec, jud. Neamţ), totuşi, ulterior, la
data de 20 nov. 1926, Inspectoratul Şcolar Putna i-a comunicat că, prin Ord.
127.129/1926, ministerul i-a anulat transferul. În această situaţie, Ecaterina
Pătrăşcanu s-a adresat ministrului cu o contestaţie explicând că "toate acuzaţiile
aduse de către dl Ion Tudorache, inspector delegat (Bacău) în contra mea sunt
nefondate şi nedrepte. De când şi-a luat postul în primire, am fost şi sunt
persecutată de acest organ de control, care din situaţia pe care o ocupă şi-a făcut
o armă pentru distrugerea mea. N -am nicio vină că sotul meu e de altă culoare
politică ..." 34 • Cu toate celelalte explicaţii şi rugăminţi adresate ministrului Ion
Petrovici, totuşi nimeni din minister nu i-a dat niciun ajutor de a rămâne pe post
la Oneşti, aşa cum rezultă din rezoluţiile puse (cu semnături indescifrabile) pe
cererea sa: la 1 dec. 1926, Cu lucrările, iar la 16 dec. 1926, La acte. Astfel, e
evident faptul că Ecaterina Pătrăşcanu a fost încă o victimă a lui Ion Tudorache
(avansat inspector delegat pentru judeţele Bacău-Ciuc la Inspectoratul Şcolar al
Circumscripţiei a XII-a Bacău-Neamţ) 35 , pe care a pedepsit-o numai din
"duşmănie politică" faţă de soţul ei. Şi aceasta era o conducătoare de grădini de
copii, bine pregătită profesional şi cu rezultate de excepţie, apreciată la
inspecţie chiar de o inspectoare din minister.
31
32

33
34

35

Ibidem, f. 8-11.
Idem, d. 225, voi. II/1926, f. 39.
Idem, d. 13 8/1926, f. 45. ·
Ibidem.
Idem, d. 225, voi. II/ 1926, f. 18-19.
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A căzut pradă defăimării în anul 1926, imediat ce s-a schimbat
conducerea politică a ţării, chiar şi institutorul Dimitrie Mihăilescu 36 , revizor
şcolar cls. I, numit în locul lui Ion Tudorache la 1 febr. 1922, prin Decretul nr.
568/1922 şi confirmat revizor şcolar inamovibil prin Înaltul Decret Regal nr.
3.747/1925 37 .
Socotind
mai
presus
interesele
învăţământului băcăuan faţă de cele politice,
revizorul şcolar Dimitrie Mihăilescu nu a
demisionat la 30 mart. 1926, imediat ce s-a
schimbat guvernul liberal condus de Ion I.C.
Brătianu cu cel averescan38 , gândindu-se că mai
avea de finalizat aproape jumătate din construcţiile
şcolare în judeţul Bacău, aprobate în timpul
mandatului său de dr. Constantin Angelescu,
ministrul Instrucţiunii Publice. Cu cei aproape
7.000.000 lei (5.688.000 lei de la Prefectura Bacău,
848.000 lei de la Cassa Şcoalelor şi 440.000 lei de
la Ministerul Instrucţiunii) , acordaţi în timpul mandatului său de revizor şcolar,
s-au început "peste 120 de localuri de şcoli, dintre care mai mult de jumătate au
fost puse în funcţiune", ocupându-se personal de mersul fiecărei construcţii
şcolare, urmărind ritmul de lucru şi calitatea lucrărilor executate în fiecare
localitate rurală, având "la dispoziţie de la judeţ o trăsură cu cai pentru a-i
înlesni transportul prin judeţ şi spre a face cât mai des control atât la şcoli , cât
şi la construcţiile şcolare". Chiar în anul 1923 s-a pus piatra fundamentală la 37
de localuri de şcoli noi cu 79 săli de clasă şi 31 de locuinţe pentru directori,
dintre care la 7 şcoli a asistat însuşi ministrul învăţământului , dr. Constantin
Angelescu 39 .
Din cauză că nu şi-a dat demisia la cererea repetată a fostului prefect
Chiru, Dimitrie Mihăilescu a fost jignit şi ameninţat că "în cele din urmă, tot
voiu fi silit să plec, oricât aş încerca să rezist". Începând cu 23 apr. 1926 au
început necazurile în familia lui Dimitrie Mihăilescu . Prin Ord. nr.
41.418/1926, Ministerul Învăţământului 1-a suspendat din funcţia de revizor
şcolar inamovibil, fără a avea deschisă vreo acţiune publică de nicio instanţă şi
nici măcar nu avea vreun început de anchetă. Exprimându-se că va "face apel la
contencios", atunci "şi loviturile au început să curgă" astfel:

Arhivele Naţionale Iaşi, fond Inspectoratul Şcolar Regional Iaşi, d. 139/ 1927, f. 1-81.
Ibidem, f. 29, 30.
38
Stelian Neagoe, Istoria guvernelor României de la începuturi - 1859 până în zilele
noastre - 1995, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1995, p. 90.
39
Arhivele Naţionale Bucureşti, fond MIP, d. 2411 923, f. 181 ; Arhivele Naţionale Iaşi,
fond Inspectoratul Şcolar Regionanaşi , d. 13911 927, f. 6, 28, 44.
36

37
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- Prin Ord. Revizoratului Şcolar nr. 2449/mai 1926, fiica sa, Melania, a
fost suspendată din funcţia de învăţătoare suplinitoare în postul II la Grădina de
Copii Nr. 1 "Spiru Haret'' Bacău (numită cu Ord. ministerului cu nr.
11 0.899/1924), iar la întâmpinarea făcută la Inspectoratul Şcolar al
Circumscripţiei a XII-a
Bacău-Neamţ contra acestui abuz, atunci s-a luat şi
măsura suspendării postului ocupat de aceasta pentru lunile următoare, pierzând
astfel şi salariul şi dreptul la concediu pe lunile de vacanţă ~ost reînfiinţat
0
totuşi pentru anul următor, pe care a fost numită o altă persoană) .
- A fost ameninţat că dacă va intenta proces ministerului la Contencios
pentru suspendarea abuzivă a lui din postul de revizor, atunci va fi desfiinţată
Grădina de Copii "Spiru Haret'' la care funcţiona soţia lui, Henrieta
41
Mihăilescu , cea care a înfiinţat unitatea în anul 1914 şi care a făcut
propunerea de a i se atribui grădinii de copii numele marelui ministru al
Invăţământului, Spiru Haret, decedat în anul 1912.
- A urmat o altă lovitură: Catedra lui de învăţător de la Şcoala Primară
Nr. 2 de Băieţi Bacău (pe care era titular prin Decizia ministerului nr.
47.90011916 şi pe care funcţionase de când fusese suspendat ca revizor) se
dăduse altuia, iar prin Ordinul nr. 8.280/1926 al Inspectoratului era chemat
"spre a-şi lua post în învăţământ". Prezentându-se conform ordinului la
inspectorat (chemat după ce se repartizaseră posturile), primeşte altă lovitură:
"dl Tudorache îmi spune sarcastic că dacă-mi trebuie post, să-mi iau în tot
cuprinsul ţării româneşti (... ). Se începuseră şcoalele, toată lumea dăscălească
era la datorie, numai eu colindam pe drumuri. Întâmpinări peste întâmpinări,
făcute în toate părţile, nu dădeau niciun rezultat. Noţiunile de dreptate şi
omenie nu mai vibrau în niciun suflet, oricât de energice erau protestele mele în
faţa acestei noi nedreptăţi". Şi Dimitrie Mihăilescu a fost nevoit să facă
întâmpinare la minister.
- "Văzând cum sunt tratat, cu sufletul plin de durere, am plecat la
Bucureşti şi, după mult timp pierdut şi cheltuieli inutile, am obţinut Ordinul nr.
97.537/1926, prin care mi se face cunoscut că Ministerul nu are cunoştinţă de
Ordinul nr. 8.280/1926 (prin care am fost chemat la inspectorat să-mi iau alt
post) şi că în scriptele Ministerului nu se găseşte nicio schimbare, fiind trecut
că funcţionez la catedra care mi se redase prin decizie ministerială. Abia după
producerea acestui ordin, am fost lăsat să funcţionez la catedra mea, care mi se
luase aşa samavolnic"42 .
Dar odiseea continuă ...
-Faptul că Dimitrie Mihăilescu a rămas titularul postului, adversarii săi
politici s-au înverşunat şi mai tare şi, încercând să dea aparenţă legală măsurilor
de represiune, au trecut la atac: printr-un raport-temei se cere Ministerului
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Inspectoratul Şcolar Regional Iaşi, d. 139/1927, f. 5.
Ibidem.
42
Ibidem, f. 5-5 verso.
40
41
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Instrucţiunii anchetarea acestuia, solicitând să fie trimis inspectorul general
Petrescu din Ploieşti, delegat în acea funcţie de la venirea noului guvern.
Acesta "a venit la Bacău la 31 ian. 1927, dar a făcut o anchetă arbitrară. Nicio
lucrare nu s-a încheiat, ci, printr-un simplu raport, s-a cerut darea mea în
judecată, cu speranţa lămurit exprimată că mi se va da o pedeapsă care să mă
facă impropriu de a mai ocupa pe viitor vreo demnitate în Serviciul de control
al învăţământului'.4 3 .
- Lui Dimitrie Mihăilescu i s-a înscenat un proces, chemându-1 în
judecată la Comisia disciplinară pentru institutori şi învăţători, Circumscripţia
Iaşi, pe baza unui superficial raport de anchetă, fără a se aminti de activitatea sa
în cei 30 de ani de carieră, aducându-i-se doar învinuiri şi acuzaţii grave de
către Ion Tudorache44 , insgector şcolar la Regiunea a XII-a Bacău şi de înv.
înaintat Nicolae Popovici 5 , noul revizor şcolar instalat de Chiru, prefectul
judeţului Bacău. În această situaţie, Comisia de judecată a cerut dovezi din
partea acuzării, iar D. Mihăilescu a fost nevoit ca să-şi demonstreze nevinovăţia
tot cu acte, precum şi cu documente obţinute de la diferite instituţii cu care
colaborase ca revizor şcolar.
Inspectorul Ion Tudorache, cel care a făcut reclamaţia, n-a depus niciun
document pentru acuzare şi nici nu s-a prezentat la niciun termen de judecată
din cele 6-7 câte au fost în anul 1927, fapt pentru care, la data de 9 iunie 1927,
comisia de disciplină a solicitat Ministerului să dispună "ca la termenul fixat să
fie delegat un domn inspector şcolar pentru susţinerea acuzării" 46 . Au mai
trecut încă două termene la care în sala de judecată se afla doar Dimitrie
Mihăilescu, fără să se prezinte cineva pentru a susţine acuzarea. La 29 iunie
1927, procedura era completă, în sală erau prezenţi inspectorul şcolar Ioan Al.
Lambrior de la Regiunea a XII-a Şcolară Bacău (rechemat la Inspectorat şi
încredinţându-i alte răspunderi), delegat pentru susţinerea acuzării şi învinuitul
Dimitrie Mihăilescu. Preşedintele comisiei a citit dosarul, iar comisia a ascultat
din partea acuzării pe Ioan Al. Lambrior care a precizat că "din tot dosarul
reiese în mod evident că toate punctele de acuzare ce se impută fostului revizor
şcolar Dimitrie Mihăilescu sunt inspirate din ură politică şi sunt nefondate", iar
documentele pun "în evidenţă că învinuitul de astăzi este un om cinstit, un
institutor care face cinste învăţământului şi, în consecinţă, roagă a dispune
43

Ibidem.
Biblioteca Pedagogică "I.C. Petrescu" Bucureşti, ,,Buletinul Oficial al MIP", Nr. 45/aprilie-mai 1926, p. 555 (Prin Decizia nr. 41.814 din 1926, acesta a fost delegat
inspector şcolar primar cu data de 20 apr. 1926, în locul lui LAI. Lambrior, care a fost
suspendat în aceeaşi zi).
45
Ibidem (Prin Decizia nr. 41.814 din 1926, acesta a fost delegat cu data de 20 apr.
1926 până la noi dispoz4ii ca revizor şcolar al judeţului Bacău, în locul lui Dimitrie
Mihăilescu, care a fost suspendat în aceeaşi zi-20 apr. 1926).
46
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Inspectoratul Şcolar Regional Iaşi, d. 139/1927, f. 36,
37, 50-62, 64, 65-81.
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achitarea".
Comisia a dat cuvântul şi lui Dimitrie Mihăilescu - învinuit, care, pe
bază de documente depuse la dosar, a demonstrat că "toate capetele de acuzare
sunt total nefondate" şi ruga comisia de "a avea în vedere că de aproape un an
este apăsat de greutatea unor acuzări neîntemeiate şi de a şterge pata pe care au
încercat săi-o aplice foştii săi adversari politici". Deşi, prin procesul-verbal nr.
1.219/29 iunie 1927, comisia a hotărât că "achită pe institutorul Dimitrie
47
Mihăilescu, fost revizor de Bacău, de toate vinele ce i se impută" , totuşi în
anii ce au urmat nimeni n-a mai reparat măsurile abuzive luate împotriva
membrilor familiei lui Dimitrie Mihăilescu, iar acesta a rămas la postul său de
institutor până la pensie în anul 1931.

Dimitrie Mihăilescu în anul1930, înconjurat de
elevii din cls. a IV-a, Şc . Primară Nr. 2 de Băieţi Bacău

Dimitrie Mihăilescu, cu nepotul
său, Dan Berdan, în anul1941.

La pensie, a ocupat doar funcţii administrative la unele bănci pe care le
înfiinţase în oraşul Bacău, precum Federala "Trotuşul", Banca Populară
48
"Luceafărul" , dar a suportat alte măsuri abuzive, mai grave. În anul 1934,
Revizoratul Şcolar Bacău a desfiinţat şi grădina de copii unde era titulară soţia
sa. În acest scop a înaintat un raport către Serviciul de Învăţământ Local Iaşi,
prin care solicita aprobare pentru detaşarea unei învăţătoare cu post cu tot de la
Şcoala Primară de Fete Nr. 4 Bacău (care avea 5 clase primare şi 4 săli de
clasă) la Şcoala Primară de Fete Nr. 1 Bacău, care urma să funcţioneze în
spaţiul ce-i fusese atribuit grădinii de copii chiar de la înfiinţarea acesteia în
anul 1914, şi care a şi fost aprobat prin Ordinul 29.418/19 sept. 1934. Tot
atunci, prin altă adresă, revizoratul a obţinut şi Ordinul 12.944/1934 pentru
detaşarea Şcolii de Copii Mici Nr. 1 Bacău (grădina de copii) ca post II la
Grădina de Copii Nr. 4 Bacău, cu tot cu postul Henrietei Mihăilescu, aflată în
concediu medical acordat de Comisia medicală regională pe timp de jumătate
47

48

Ibidem, f. 63, 65, 39-42;
Arhivele Naţionale Bacău, ziarul "Bacăul"/8 iunie 1931, p. 4.
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de an, numind în locul acesteia o suplinitoare49 .
Din cercetarea unui alt dosar aflat la Arhivele Naţionale Bacău, rezultă
că după pensionarea sa, alte necazuri şi mai mari 1-au împovărat: soţia sa s-a
îmbolnăvit şi, după doi ani de boală la pat, a decedat în anul 1936; la 17 oct.
1944, fiul cel mare, medicul căpitan activ Dimitrie D. Mihăilescu din
Regimentul 25 Cetatea Albă, a căzut eroic la Sălaj , pe frontul Ardea1u1ui 50 , iar
în anul 1950, necazurile au culminat cu najionalizarea abuzivă a casei sale
proprietate personală, conform Decretului nr. 92/1950, cu toate că nu făcea
parte din "elementele marii burghezii". Deşi prin art. II al acestui decret, între
alţii, erau exceptaţi de la naţionalizări şi pensionarii, iar imobilul, compus din
două apartamente (apreciat de autorităţile de atunci ca fiind "una din cele mai
impozante clădiri din oraş", compus din patru apartamente) fusese construit în
anul 1932 pe strada LV. Stalin (fosta şi actuala Ioniţă Sandu Sturza) nr. 32,
pentru a locui cu cei cinci copii (doi băieţi şi trei fete) şi nicidecum pentru
"exploatare" şi totuşi în referatul Sfatului Popular al oraşului Bacău se
consemna că a fost trecut în proprietatea statului la 20 apr. 1950 "având în
vedere că acest imobil a fost construit în scop de exploatare, cu mult peste
necesarul familiei", lăsându-1 pe venerabilul institutor la vârsta de 80 de ani
chiriaş în două camere, la mansardă, în propria sa casă şi martor al distrugerii
muncii sale de o viaţă de către chiria~i indiferenţi şi iresponsabili faţă de
bunurile ce li s-au oferit fără să le merite 1•

Dimitrie

şi

împreună

Hentieta Mihăilescu ,
cu copiii lor, în anul 1925

Vila lui Dimitrie Mihăilescu, în anul1935

Amintim şi alte întâmplări incredibile, consemnate chiar de Dimitrie
Mihăilescu astfel: "Ceva mai mult, după propunerea anumitor persoane
interesate, am fost şi reţinut pentru cercetări în penitenciarele din Bacău şi
Idem, fond Inspectoratul Şcolar al judeţului Bacău, d. 30/1934, f. 154, 155.
Idem, fond Sfatul Popular al regiunii Bacău, Secţia de Gospodărire Comunală, d.
32/ 1959, f. 67.
51
Ibidem, f. 43-49, 57-60, 68.
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Ghencea de la 14 aug. 1952 până la 1 nov. 1952, adică timp de 77 de zile, după
care am fost trimis acasă, negăsindu-mi-se nicio vină pentru judecarea mea.
Sunt deci un om verificat, având cazier în regulă", consemna la 15 nov. 1957,
în "Memoriul cu privire la naţionalizarea ilegală a unui imobil în folosul
câtorva demnitari din oraşul Bacău", adresat lui Gheorghe Gheorghiu-Dej,
prim-secretar al Partidului Comunist Român ca "ultimă şi supremă instanţă, cu
rugămintea de a-mi face dreptate" 52 •
Aşa a trăit cu speranţa că noul regim îi va face dreptate până la data de
20 aug. 1964, când Comitetul Executiv al Sfatului Popular al oraşului Bacău
(preşedinte, ing. Petru Bursuc, şi secretar, Dumitru Tătaru) a respins contestaţia
lui Dimitrie Mihăilescu, propunând ca "acest imobil să rămână în continuare în
proprietatea statului" 53 . A plecat la cele veşnice la data de 24 sept. 1964, fiind
înmormântat la Cimitirul Central din Bacău în cavoul familiei, aflat în partea
stângă a aleii centrale ce duce spre biserică, fără ca azi să se mai menţină vreo
consemnare a numelui său.
După anul 1990, după câţiva ani de procese, clădirea a fost retrocedată
moştenitorilor din Bucureşti, care au vândut-o, iar noul proprietar a renovat-o,
păstrându-i arhitectura, admirată şi azi de băcăuani.
Referitor la conflictele generate şi întreţinute de revizorul şcolar Ion
Tudorache afirmăm, cu mare mâhnire, că acestea au frânat buna desfăşurare a
activităţii în învăţământ, provocând cadrelor didactice multe suferinţe
nemeritate, ceea ce ne conduce la concluzia că era un om subiectiv şi pătimaş
în activitatea pe care o desfăşura, iar disputele politice în care erau antrenate
cadrele didactice au afectat profund nu numai activitatea, ci şi viaţa lor şi a
familiilor acestora. Ion Tudorache a rămas nesancţionat pentru necazurile
provocate colegilor săi aflaţi în tabăra politică opusă, ba chiar a fost avansat şi
menţinut în funcţie şi după anul 1927, apoi reinstalat inspector şef la
Inspectoratul Şcolar al judeţului Bacău în perioada 1942-194454 .
Asemenea întâmplări credem că au fost cazuri izolate din care s-au tras
destule învăţăminte ulterior, dar cauza profundă care a generat această nedorită
situaţie - duşmăniile politice - n-a fost eliminată nici atunci şi nici mai târziu,
iar în unele situaţii, aşa cum am relatat mai sus, celor mai valoroase cadre
didactice li s-au distrus cariera şi viaţa, fiind sancţionate fără a fi vinovate.

52

Ibidem, f. 55, 57v.
Ibidem, f. 43.
54
Arhivele Naţionale Bacău, fond Inspectoratul Şcolar al jud. Bacău, d. 9611944, f. 3v.,
66, 82. Vezi şi Elena Ungureanu, op. cit., p. 642.
53
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Andreea POP

Memorials in Bacau County in 1937
Abstract
The article presents the memorials from Bacau County in an inventory made in
1937. The statistic, ordered by the Govermment - Art Department, is a valuable
document for the informations contained. It records names, dates, authors, dimensions,
costs and photos for every memorial from most of the villages and towns.
Although the file is not complete and some of the papers and images were lost,
the details that left are very interesting. This paper brings forward the list with the
memorials in Bacau County from that time filling the historical information for some
ofthem.
Keywords: memorials, monuments, commemorative, remembrance

La sfârşitul anului 1936, Ministerul Cultelor şi Artelor trimite o adresă 1,
prin care solicită tuturor prefecturilor şi primăriilor o inventariere a
monumentelor de artă (statui, troiţe, monumente comemorative etc.) de pe
teritoriul judeţelor administrate de fiecare. Informaţiile cerute erau structurate în
tabele ce trebuiau să conţină denumirea şi scopul monumentului, autorul, data
ridicării/inaugurării, dimensiunile şi suma de bani cheltuită cu ridicarea lui. De
asemenea, se solicita ca aceste tabele să fie însoţite de fotografii sau schiţe ale
obiectivelor. Documentele fac referire la întreg teritoriul României Mari, iar în
arhiva Direcţiunii Artelor din Ministerul Cultelor şi Artelor informaţia a fost
grupată în trei dosare, pentru principalele regiuni istorice: Ardeat2, Moldova,
unele
Basarabia şi Bucovia3, respectiv Oltenia, Muntenia şi Dobrogea4 . Deşi
documente sunt deteriorate, iar în alte cazuri se constată multe lipsuri (printre
tabelele primite, dar mai ales dintre fotografiile trimise din teritoriu)
informaţiile cuprinse de această statistică sunt deosebit de valoroase. La nici 20
de ani de la terminarea Primului Război Mondial, în plin proces de edificare a
unor monumente comemorative dedicate eroilor şi victimelor acestei
conflagraţii se realizează această statistică la nivel naţional.
Principalul beneficiu este perioada scurtă de timp ce trecuse de la
realizarea monumentelor şi transmiterea acestor informaţii cu dată recentă. În
1

Ordinul cu nr. 17259411936 din 24 octombrie.
Arhivele Naţionale Istorice Centrale (ANIC), fond Ministerul Cultelor şi Artelor (MCA), d.
68/1937.
3
Idem, d. 69/1937.
4
Idem,d. 7011937.
2
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acest fel sunt consemnate inclusiv unele amănunte, regăsite în memoria locală,
fără a fi cuprinse în alte documente (ex. nume de ctitori sau persoane implicate
uitate de vreme).
Traseul parcurs de informaţiile solicitate este unul anevoios. Pentru
satele şi comunele fiecărui judeţ, primăriile locale transmiteau prefecturilor,
care adunau şi centralizau în tabele sau liste situaţia la nivel rural. Pentru
oraşele de reşedinţă sau celelalte centre urbane, tabelele erau transmise direct
către Minister de la primăriile respective. Astfel, avem o statistică
necentralizată 5 , cu tabele completate de nespecialişti, cel puţin cele referitoare
la mediul rural, fiind vorba despre servicii administrative ale instituţiilor
menţionate. Acest fapt se regăseşte de multe ori în calitatea informaţiilor,
respectiv în confuziile create, dar şi în cazul schiţelor trimise, atunci când nu
existau fotografii.
Cele mai frecvente erori se întâlnesc la rubrica autorul lucrării. După
cum se poate observa în documentele redate în continuare, foarte des este
confundat autorul monumentului cu ctitorul/comanditarul acestuia. Întâlnim
locuitorii din comună, văduvele de război, consiliu primăriei sau comitetul
local ca autori ai unor opere ce aparţin în general unor sculptori, meşteri locali
sau ca rezultat al unor proiecte tip trimise de Comisia Monumentelor. În cazul
mediului urban, unde obiectele respective sunt deseori creaţia unor artişti
celebri, aceste fapt este consemnat corect, de cele mai multe ori.
Articolul de faţă prezintă informaţiile din statistica amintită referitoare
la monumentele din judeţul Bacău, aşa cum au fost ele consultate în dosarul cu
statistica monumentelor în Moldova, Basarabia şi Bucovina.
Pentru acest judeţ au fost trimise următoarele documente, prezentate în
ordine cronologică:
- Tabloul cuprinzând toate statuiele şi busturile ridicate pe teritoriul
municipiului Bacău (fotografiile acestora au fost înaintate ulterior în 1
martie 1937)- act emis de Primăria municipiului Bacău 6 (18 ianuarie
193 7) - document 1.
- Informaţii despre monumentele unor comune din judeţul Bacău se
găsesc în documentele trimise de judeţul Roman de la acea vreme,
desfiinţat în prezent. Pentru comunele Secuieni, Buciumi şi Dămieneşti
datele cerute se află în tabloul cu monumentele din judeţul Roman act emis de Prefectura Judeţului Roman 7 (27 ianuarie 1937) document 2.
-Tablou cu situaţia monumente/ar (statui, busturi sau monumente
alegorice) aflate pe teritoriul judeţului, însoţit de un număr de trei
Până în acest moment al studiului nu am identificat o centralizare finală a documentelor
primite, respectiv vreo situaţie/ raport final obţinut în urma acestui demers referitor la
monumentelor de pe teritoriul României.
6
ANIC, fond MCA, d. 6911037, f. 22 adresa, f. 23 tabelul, f. 73, 74, 75, 76 fotografiile.
7
Ibidem, f. 18 adresa, f. 19, 20, 21 tabelul.
5
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fotografii (comunele Dofteana şi Râpile8) - act emis de Prefectura
9
judeţului Bacău (6 februarie 1937)- document 3.
- Tablou cu monumentele aflate în Comuna urbană Moineşti, care a
întârziat să ne trimită tabloul negăsind actele oficiale cu privire la
ridicarea monumentului- act emis de Prefectura Judeţului Bacău 10 (22
martie 1937)- document 4.
Datorită varietăţii informaţiilor din documentele menţionate, am optat
pentru redarea lor integrală, aşa cum au fost consultate în arhiva amintită. Nu
excludem posibilitatea ca prin alte arhive sau dosare similare din acelaşi fond să
existe fie alte documente în completarea celor enumerate, fie părţile lipsă ale
celor prezentate în acest studiu.
Pentru completarea informaţiilor şi facilitarea identificării obiectivelor
au fost utilizate alte două surse bibliografice actuale. Prima dintre ele este
lucrarea Judeţul Bacău: altar de jertfă şi eroism, autor col (r) Corneliu Chirieş 11
( Chirieş 2009). Acest volum documentat, ce adună şi prezintă monumentele
comemorative din judeţ, are însă ca principal obiect de studiu obiectivele
dedicate eroilor, victimelor războaielor mondiale, eliminând pe cele ale
oamenilor de cultură sau a altor personalităţi politice. Cel de-al doilea document
consultat este Lista Monumente lor Istorice/20 1O (LMI/20 10).
Informaţiile considerate relevante preluate din cele două surse
bibliografice amintite sunt completate în tabelele respective, scrise diferit (italie
-sursa) sau redate sub formă de observaţii la finalul fiecărui document. Au fost
scoase în evidenţă diferenţele majore între cele trei surse, în general informaţii
legate de datarea monumentelor.
Document 1: Tabelul cu monumentele ridicate pe teritoriul municipiului Bacău
(1937)
Data
Nr.
Dimen- Suma
Numirea
Scopul
Autor
crt
ridicării
si uni cheltuiti
V. Alexandri
(fato fig. 1)
Mare poet
0,80x Lei
1.
2.VI.1896 Ne gel
(instalat înfaţa
născut la Bacău
0.60 31.000
Ateneului Comunal)
M. Kogălniceanu
Dăruit de
(fato fig. 2)
Mare om de
0,90 X V.A.
2
2.VI.1896 Ne gel
(instalat în faţa
Stat
0,60 Urechia
Primăriei Bacău)
şi Negel

Fotografiile menţionate nu se află în dosarul studiat.
ANIC, fond MCA, d. 69/1037, f. 57 adresa, f. 58 tabelul.
10
Ibidem, f. 91 adresa, f. 92 tabelul.
11
Corneliu Chirieş, Judeţul Bacău: altar de jertfă şi eroism, Editura Babel, 2009, ediţia a 11-a,

8

9

revizuită şi adăugită.
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R. Porumbaru
(fato fig. 3)
(instalat în piaţa
Florescu)

Inginer, fost
director Letea,
fost profesor Şc.
Artilerie şi
Geniu, a adus
mari servicii
econolllice

1913

O.
Spathe

0,60 X
0,60

.. .

O.

1,00 X
0,80

Lei
122.091

oraşului Bacău

4.

L. Sachelary
(foto fig. 4)
(instalat în grădina
din faţa Primăriei)

Fost primar

l.XI.l936

Spăthe

Observatii:
Din tabelul de mai sus deducem că în 193 7 în municipiul Bacău nu
existau monumente dedicate eroilor Primului Război Mondial sau a Războiului
de Independenţă. Dintre cele patru monumente, în prezent doar primul se află
pe LMV2010, având codul BC-III-m-B-00922, iar datarea din Lista
Monumentelor Istorice este 1897, un an mai târziu decât cea din documentul
din 1937.

Fig. 1. Bustul lui Vasile Alecsandri

Fig. 2. Bustul lui Mihail Kogălniceanu
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Fig. 4. Bustul lui Leon Sachelary

Document 2: Tabloul cu monumentele aflate în comunele rurale din judeţul
Roman (1937)- extras
Nr.
Scopul şi numirea Data
Nr. Numirea
Pimen- Suma
monum.
Autorul
ridicării
si uni cheltuită
crt. comunelor
monumentului
ridicate
K,:omitetul 4m /
Monument în
1929
45.000
1
17 Dămieneşti
1,40m
amintirea Eroilor
!LOCal

Observatii:
Pentru judeţul Roman niciun document nu aminteşte despre schiţe sau
fotografii care să însoţească statistica trimisă din teritoriu. În absenţa unor
schiţe sau imagini este dificil de stabilit dacă sursele bibliografice fac referire la
acelaşi obiect. În aceste condiţii, diferenţa de circa 1O ani la datarea
monumentului din Dămieneşti, necesită o cercetarea mai amănunţită.
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Document 3: Tablou cu situaţia monumentelor (statui, busturi sau
monumente alegorice) aflate pe teritoriul judeţului, însoţit de un număr de
trei fotografii (comunele Dofteana şi Râpile) (1937)
Suma
Scopul şi
~heltuită cu
Nr.
Data
DimenComuna
denumirea
Autorul
ridicarea Obs.
siuni
ridicării
crt.
monumonumentului
mentului
15 Pal anca

16

Răcăciuni

Pentru
comemorarea
Eroului Emil
Rebreanu
Statuia Alex. 1.
Cuza
Statuia
.C.Brătianu

Statuia Spiru
Haret
17 Faraoani

Monumentul
Eroilor

1926
Soc.
~,90 mi Nu se
(1921- ,Mormintele
p,98m ..,unoaşte
LMV2010) Eroilor"
1910

Un comitet
comunal

~m

1:-nălţime 4.000

1915

dem

"dem

5.500

1915
1936
(1927-

dem

"dem

5.500

Chirieş

2,50m

Idem

înălţime

4.000

2009)
dem
Ferdinand
/Profana! după
(actuală
1948, refăcut în
18
Nicolae
1989- Chirieş
I{Jălcescu)
2009)
19 peoseni

20

~orgeşti

dem
n amintirea
Eroilor căzuţi în
ăzboiul

1930
(1924Chirieş

2m

Idem

înălţime

6.000

2009)
1928

3,50m

ldem

înălţime

1925

Comitetul Gh. 5,50m
înălţime
Sterian

26.000

13.624

1916- 1918
Petre şti
21 (corn.

dem

1928

Locuitorii
satelor Soei şi
Fundul Văii

22 lfamaşi

dem

-

Comuna

23 IFilipeni

dem

1925

Comuna

IPânceşti)

24

rvălugăra
(actuală

itvfăgura)

o
4m
înălţime

-

4.000

1936

dem

3.000

dem

3 mi
0,80m

8.756

Gh. 6,50 mi
2m

26.200

Cultural
"Emil
Brăescu"

25

Pumaşi~atul Iteşti

dem

1936

Invăţător

Bantaş ş.a.
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!Monumentul
!Eroilor
pbârşia~dem (troifă)
Satul
lfînlocuită cu un
26
IBaimac
"(Jbelisc cu vultur
An 1996 - Chirieş
~009)
lin amintirea
!Eroilor căzuţi în
27 Secuieni
ăzboiul 19161918
dem
lfdistrus după 23
Săuceşti
28
pug 1944'{:hirieş 2009)
29 IHelegiu

1929
1927
(1937Chirieş

2009)
1928
(1924Chirieş

3 m/1 m

24.000

2,50 mi
V. Cozmescu 0,75 m

8.000

3,50 mi
2,20m

32.000

Primarul corn. 4ml
V. Mafiei
1,50 m

25.000

Un comitet şi 4,80m
soc.I.O.V înălţime

25.000

Un comitet
comunal

2009)
1920
1934
(1935-

dem

Ion Gh.
Enache

349

Chirieş

2009)
rrescani
(actual în
30 rom.

1922
(1930-

dem

Chirieş

'{Jereşti-

2009)

Tazlău)

Sănduleni !Menţinerea

31

~atul

IV erşeştii
~e Jos

vie a

1932

~onştiinţei

~aţionale

dem
m amintirea
iBăseşti
(actual în Eroilor morţi în
32
rom.
ăzboiul1916Pârjol)
1918

1921

Primarul şi
preotul
comunei
Notare.
LUpescu
Preot 1.

~,72

Goagă

1,50 m

Căminul

1921

5m
înălţime

Cultural
,Mântuitorul"

82.000

mi 37.026

1,50 m

5 mi
6,75 m 1
2m

40.000

20.000

Observaţii:

În dosarul studiat, din documentul redat mai sus lipseşte prima pagină.
Numerotarea tabelului începe cu 15, iar din conţinut este evidentă absenţa unui
număr mare dintre comunele judeţului. Numerotarea filelor dosarului urmează
cursul corect (filele adresei şi a tabelului sunt în continuare f. 57, 58). Finalul
tabelului este marcat de semnăturile personalităţilor şi parafa prefecturii
judeţului.

Satul Palanca - mormântul sublocotenentului erou Emil Rebreanu.
Monument clasat cod BC-IV-m-A-00939 (de importanţă naţională), datat 1921.
Satul Răcăciuni - Bustul lui ALI. Cuza şi cel al lui Spiru Haret sunt
monumente istorice clasate, având codul BC-III-m-B-00926 (importanţă
locală), respectiv BC-III-m-A-00927 (importanţă naţională). Există deferenţe de
datare, între documentul prezentat mai sus şi LMU2010. Prima statuie apare ca
https://biblioteca-digitala.ro
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fiind din 1912 (faţă de 1914), iar cea de-a doua din 1904 (faţă de 1915). Pentru
o stabilirea datei corecte este nevoie de documentare suplimentară.
Documentul 4: Tablou cu monumentele aflate în comuna Moine ti
Suma
cheltuită

Autorul

cu
Dimensiunile ridicarea
monumentului

Observaţiuni

n partea din faţă
re următoarea
"nscripţie:

,1877- 1878"
,Ridicatu-sa acest
onument de către
etăţenii Corn.
oineşti în anul
CMVIII spre
o stat
eşnică amintire a
ostamentul
itejiei armatei
i bustul şi
omâne în
ei4000
ăsboiul pentru
)turul.
ndependenţă sub

1.

rimar, Herman
eiler industriaş,
etru Ţintu
"udecător.

etri
nă1ţime.

nţeleapta

onducere a M.S.
e ele Carol 1"

Observaţie:

Monumentul din Moineşti se
codul BC-IV-m-B-00937.

află

pe Lista Monumentelor Istorice având

În absenţa raportului complet pentru acest judeţ, o sinteză a informaţiilor
imposibilă în momentul de faţă. Rezumându-ne la descifrarea şi redarea
integrală a informaţiilor cuprinse în dosar, inclusiv a imaginilor de la acea dată,
sperăm în utilitatea demersului pentru utilizarea lor în completarea altor studii
similare de specialitate - publicaţii, monografii, intervenţii de refacere sau
restaurare a monumentelor descrise, etc.
În măsura în care, prin continuarea cercetării de arhivă, dar şi de teren,
se vor identifica documente sau aspecte similare celor prezentate anterior se va
reveni asupra subiectului.
devine
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Starea de spirit a populaţiei din judeţul Bacău în anii 1940-1942
Roxana-Emanuela ANUŢEI
The State of Mind of the Population from County Bacau
during the Period 1940-1942
Abstract
This paper aims to present the state of mind of the people from county Bacau
during the period 1940-1942, reflected in the documents of the fund Court Prosecutor
Bacau. In the context of the outbreak of World War Il, Court Prosecutor Bacau
received an address at 21 december 1939 from the Ministry of Justice which
established a special commission to draw up reports and informative notes on public
order and safety. First relevant documents re late to the state of mind of populatian on
territorial losses in the summer of 1940. This difficult time in our country' history
awakened nationalist and patriotic spirit in the saul of population and brought near
rival politica! parties. The state of rnind of population in the period 1940-1942 was
affected profound by the lack of main sustenance.
Romania' entry into the war was also a factor that marked the state of mind of
population in county Bacau. So the population received with enthusiasm the news of
Romania' entry into the war.
The state of mind of population was also influenced by political events in the
country.
In conclusion, the state of rnind of population was generally positive despite
the tumultuos events that hapened in the period 1940-1942 in the country and the
world.
Keywords: state ofrnind, World War II, documents, fund, county Bacau.

În lucrarea de faţă ne propunem să prezentăm documentele din cadrul
fondului arhivistic Parchetul Tribunalului Bacău privind starea de spirit a
populaţiei din judeţul Bacău în perioada 1940-1942.
În contextul izbucnirii celui de-Al Doilea Război Mondial, Parchetul
Tribunalului Bacău a primit o adresă, la 21 decembrie 1939, prin care, în
conformitate cu dispoziţiile ordinelor Ministerului de Justiţie, trebuia să se
constituie, pe lângă Parchetul Tribunalului, o comisie specială formată din
prim-procurorul Tribunalului Bacău, comandantul Legiunii de Jandarmi Bacău
şi şeful Poliţiei Bacău, iar în lipsa acestuia, secretarul Poliţiei Bacău, care să
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întocmească

rapoarte, procese-verbale şi note informative privind ordinea şi
1
siguranţa publică •
Primele documente relevante de acest gen se referă la starea de spirit a
populaţiei din judeţul Bacău privind pierderile teritoriale din vara anului 1940.
Astfel, acest moment de cumpănă din istoria ţării noastre a trezit spiritul
naţionalist şi patriotic în sufletul băcăuanilor şi a apropiat partidele politice
rivale: "foştii membri ai fostului partid Naţional Creştin-Cuzist sunt văzuţi
foarte des în anturajul foştilor legionari, discutând chestia ocupării Basarabiei şi
a Bucovinei de Nord de către Armatele Roşii, toţi regretând cele întâmplate. Se
observă o apropiere sufletească între aceste două fracţiuni naţionaliste,
apropiere produsă de lovitura atât de gravă ce a primit-o poporul român prin
cedarea celor două provincii, întrucât până acum nu numai că nu erau în bune
raporturi, dar existau chiar unele neînţelegeri din cauza diferenţei de păreri şi
concepţii " 2 •
De asemenea, în procesul-verbal al comisiei din 9 august 1940 se
semnalează că la cutia de scrisori din faţa Oficiului Poştal şi la cutia de scrisori
din faţa Spitalului Comunal din Bacău s-a găsit depus cîte un manifest prin care
se arăta că "nu trebuia să cedăm nimic şi rău am făcut că am cedat Basarabia".
Pe aceste manifeste urma semnătura Basarab 3 .
După pierderile teritoriale din vara anului 1940, populaţia din judeţul
Bacău era tulburată din cauza zvonului că Moldova va fi ocupată de către
Uniunea Sovietică4 •
Într-un proces-verbal al comisiei din 6 septembrie 1940, se specifică
faptul că: "pentru a nu se mai împrăştia ştiri alarmiste s-a dispus, prin ordine ale
Ministerului Justiţiei, să se confişte aparatele de radio de la evreii suspecţi" 5 •
În perioada 1940-1942, în plin conflict mondial, din documente rezultă
că starea de spirit a populaţiei a fost influenţată profund de lipsa principalelor
mijloace de existenţă. Populaţia ţării a cunoscut, ca de altfel toate popoarele
angajate în cea de-a doua conflagraţie mondială, una dintre realităţile acesteia şi
anume punerea economiei ţării pe picior de război, prin adoptarea unei legislaţii
a muncii, care, alături de limitarea bunurilor de consum impusă de nevoile
războiului, a contribuit la agravarea sistematică a situaţiei materiale a
populaţiei. De asemenea, politica dusă de ţara noastră de orientare către
Germania hitleristă, prin aderarea la Pactul Tripartit, semnarea acordului
Arhivele Naţionale Bacău, fond Parchetul Tribunalului Bacău, d. 6/1940, f. l.
Ibidem, f. 4 7.
3
Ibidem, f. 64.
4
Ibidem, f. 67.
5
Ibidem, f. 69.
1

2
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economic român o-german pe 1O ani la 4 decembrie 1940, care consacra
priorităţile şi interesele Reichului asupra economiei româneşti au stârnit ecouri
şi în rândul populaţiei din judeţul Bacău. Perspectiva intrării României în
război, pe care mulţi locuitori îl credeau foarte apropiat, a creat temeri, în
special în regiunile unde se credea că bombardamentele aeriene ar fi inevitabile
din cauza concentrărilor de trupe, a aeroporturilor militare, a industriilor mari, a
depozitelor de carburanţi. "Populaţia se simţea nemulţumită în legătură cu
prezenţa armatei germane în localitate, motivată de faptul că în timp ce
populaţia şi armata română se aprovizionau cu alimente şi articolele de strictă
necesitate cu mare greutate, armata germană făcea cumpărături masive atât de
alimente cât şi de alte produse industriale, cumpărături care se făceau nu numai
de ofiţerii germani ci chiar şi de către soldaţi" 6 •
La fel, într-un proces-verbal al comisiei, din 4 ianuarie 1941, se
consemna faptul că "intensificarea prezenţei trupelor germane în zonă a făcut ca
populaţia să fie destul de agitată, atribuind prezenţei acestor trupe, pericolul ce
ameninţa din partea ruşilor şi că rolul lor ar fi fost de apărare împotriva unei
invazii ruseşti. Totuşi, trupele germane au fost primite cu multă bunăvoinţă,
7
populaţia convingându-se că ne sunt adevăraţi prieteni" •
La sfârşitul anului 1940, în Bacău, articolele de primă necesitate - cele
alimentare, de îmbrăcăminte şi încălţăminte - se găseau suficient pe piaţă, în
afară de carne, cartofi şi ceapă, care, deşi se vindeau cu preţuri ridicate, nu se
găseau în cantităţi suficiente pentru aprovizionarea populaţiei. De asemenea,
lemnele de foc nu erau suficiente la depozitele din localitate, astfel că populaţia
nevoiaşă, care nu se aprovizionase din timp, ducea lipsă de lemne 8 . În schimb,
în regiunea de munte a judeţului era lipsă totală de porumb, populaţia nu avea
cu ce să se alimenteze, deşi nu duceau lipsă de bani, fiind nevoită marea
majoritate a populaţiei să mănânce porumb crud9 .
Mai mari lipsuri aveau soţiile concentraţilor în război, care nu aveau
bani să-şi cumpere porumb pentru hrana familiei, deoarece ajutorul lunar ce se
dădea familiilor nevoiaşe ale concentraţilor se micşorase de la 300 lei la 100 lei,
din cauză că numărul familiilor ce necesitau ajutor era în creştere 10 .
La începutul anului 1941, în ceea ce priveşte alimentaţia în oraş şi judeţ
a existat o tendinţă de scumpire, pe care oamenii o atribuiau restricţiilor

6

Ibidem, f. 89.
Idem, d. 3/1941, f. 1.
8
Idem, d. 6/1940, f. 89.
9
Ibidem, f. 74.
10
Ibidem, f. 75.
7
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privitoare la
comerciali 11 •

circulaţia

persoanelor din alte

localităţi,

Populaţia refugiată şi expulzată

deci

şi

a voiajorilor

din teritoriul cedat Ungariei, aflată în
raza comunei Hârja, era foarte nemulţumită şi îngrijorată pentru că nu avea
deloc alimente pentru întreţinerea familiilor şi nici bani sau alte posibilităţi spre
a-şi putea procura cele necesare traiului. Ajutoare băneşti sau alimente nu
primeau de la nimeni şi nici lemne pentru foc pentru a-şi putea încălzi camerele
în care locuiau 12 •
"În general, populaţia părea liniştită, dar fiecare se întreba care va fi
situaţia lor de mâine. La această stare se mai adaugă scumpirea alimentelor de
primă necesitate şi oamenii chiar vociferau că din alimentele lor se hrăneau
trupele germane. Lipsa de pe piaţă a săpunului, făinii de grâu, cărnii, unturii
etc., deşi cu preţuri în urcare, de asemenea aduceau îngrijorări în sânul
populaţiei şi se comenta că o să se ajungă în curând să nu mai aibă de unde să le
procure chiar cu preţuri destul de ridicate" 13 . "În regiunea de munte a judeţului,
erau văzute femei umblând cu copii în braţe pe la locuitorii cei mai înstăriţi, la
mori şi prăvălii, rugându-se să le dea şi lor puţin mălai căci le mor copii de
foame, însă în zadar, nici aceştia neavând de unde să le dea. Majoritatea
oamenilor săraci se hrăneau cu diferite ierburi şi fructe" 14 •
"La începutul anului 1942, cărăuşii din judeţ erau foarte agitaţi deoarece
nu găseau fier pentru potcovit, din această cauză nu-şi puteau câştiga existenţa.
Din comunele rurale lipseau opincile, talpa şi pielea pentru confecţionatul
încălţămintei şi îmbrăcămintei, deoarece nu erau prăvălii care să aibă menirea
să aprovizioneze satele, punând pe cetăţeni în imposibilitate de a se deplasa
pentru mici cumpărături la capitala de judeţ" 15 •
"În satul Lespezi din comuna Gârleni, populaţia era nemulţumită
deoarece la şcoala primară din localitate din cele două cadre didactice existente,
un învăţător era mobilizat, rămânând la catedră o singură învăţătoare, iar în
locul celui mobilizat era numit un învăţător din comuna Blăgeşti, dar acesta
venea numai o dată sau de două ori pe săptămână, iar oamenii îşi exprimau
îngrijorarea că nu vor mai putea trimite copii la şcoală din lipsă de învăţător" 16 .

11

ldem, d. 3/1941, f. 30.
Ibidem, f. 32.
13
Ibidem, f. 42.
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Ibidem, f. 79.
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ldem, d. 8/1942, f. l.
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Ibidem, f. 27.
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"În comuna Brusturoasa se resimţea lipsa încălţămintei şi alimentelor
ca: zahăr, ulei, pâine. Erau familii care nu mai văzuseră pâine la ei în casă de un
an de zile.
În comuna Răcăciuni, oamenii duceau lipsă de încălţăminte. Erau
locuitori care nu ieşeau din casă din cauză că nu aveau cu ce se încălţa şi copiii
nu mergeau la şcoală din acest motiv.
În comuna Berzunţi, populaţia ducea mare lipsă de porumb. Erau
locuitori în comună care nu mâncau câte 2-3 zile neavând făină de porumb şi
nici nu găseau în comună de unde să cumpere; tot în această comună populaţia
mai era îngrijorată pentru faptul că din cauza gerului, au murit de frig mai multe
vite mari şi 15 oi, locuitorii fiind săraci, nu aveau adăposturi bune pentru vite.
În comunele Târgu Gloduri şi Secuieni, populaţia era nemulţumită
pentru faptul că erau scoşi forţat la căratul de lemne plătinduli-se 100-150 lei de
metru pentru transport, timpul fiind nefavorabil.
În comuna Măgireşti, populaţia era revoltată pentru faptul că Banca
Populară «Albina» din localitate a adus porumb umed şi alterat pe care 1-a fixat
la preţul de 15 lei kg, pe când unii locuitori au adus porumb bun din Basarabia
şi I-au vândut cu 12 lei kg.
Foştii cultivatori de sfeclă din comuna Gârleni erau nemulţumiţi pentru
faptul că nu li s-au achitat cantităţile de sfeclă cultivate în anul 1941.
Majoritatea cultivatorilor de sfeclă, fiind oameni săraci, cumpărau porumbul cu
16 lei kg. pentru a-şi întreţine familiile, iar munca lor, ziceau ei, nu li se plătea
la timp. Pentru anul 1942 ei erau hotărâţi să nu mai cultive sfeclă de zahăr" 17 •
În această perioadă, putem observa cum tensiunea şi starea conflictuală
pătrund, pe nesimţite în mediul rural. Astfel, "în ziua de 21 iunie 1942, ţinându
se adunarea Consiliului Băncii Populare şi Cooperativei din comuna Bucşeşti,
au luat parte mai mulţi locuitori, care au protestat că de ce se aduce cremă, vax
şi furci de fier la Cooperativă spre vânzare şi de ce nu se aduce porumb, de care
ei sunt lipsiţi complet şi mor de foame, cu această ocazie producându-se o
altercaţie între locuitori şi membrii consiliului, locuitorii vorbind că trebuie să
se unească şi să plece la Bucureşti pentru a tranşa această problemă cu
18

autorităţile" •

Agravarea

situaţiei

materiale a maselor a generat un climat de

nemulţumire şi în rândul muncitorilor. Într-o notă informativă din 15 noiembrie

1940 se arată faptul că lucrătorii minieri de la Societatea Creditul Carbonifer
din Comăneşti au început să se agite pe tema măririi salariilor. La acţiunea
acestora s-au alăturat şi lucrătorii de la mina Lapoş, care aparţinea de Societatea
17
18
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Petroşani şi

cei de la Fabrica Valea Trotuşului. "Lucrătorii minieri de la
Societatea Creditul Carbonifer din Comăneşti au redactat un memoriu către
Horia Sima, vice-preşedinte al Consiliului de Miniştri, care era în curs de
semnare de toţi lucrătorii şi prin care se arăta starea în care se aflau lucrătorii şi
modul cum erau plătiţi. De asemenea, făceau un calcul arătând cum o familie de
5 membri, pentru a face faţă în zilele acelea greutăţilor traiului, avea nevoie de
minimum 150 de lei pe zi fără a mai adăuga sumele necesare pentru
îmbrăcăminte. Aceştia cereau ca lucrătorii să fie echivalaţi cu funcţionarii
particulari, adică să fie retribuiţi cu minimum 5.500-6.000 lei lunar. Mai cereau
numirea unui comisar special din partea Guvernului cu scopul ca acesta să
supravegheze modul cum erau trataţi muncitorii" 19 .
În procesul-verbal din 17 octombrie 1941, se precizează că "din
informaţiile deţinute de la Legiunea de Jandarmi Bacău, starea de spirit a
muncitorilor de la Societatea Creditul Carbonifer din Comăneşti era foarte
agitată, deoarece conducerea nu le mărea salariile şi nu se ocupau deloc cu
aprovizionarea cu alimente pentru muncitori. Alimentele care se mai găseau la
cantina acestei societăţi erau de proastă calitate şi cu preţ de speculă. Muncitorii
cereau să fie plătiţi ca la Societatea Petroşani din Dărmăneşti, care era numai la
2 km distanţă de Societatea Creditul Carbonifer şi care plătea un muncitor cu
250-300 lei pe zi şi nu cu 120-140 lei cum erau plătiţi ei. Mulţi dintre aceşti
muncitori cereau să fie trimişi pe front pentru că nu mai puteau suferi să-şi vadă
membrii familiilor cum se culcau flămânzi, iar ei tot flămânzi intrau la lucru în
mină din cauză că alimentele fiind mult prea scumpe în raport cu salariul lor
mic nu aveau cu ce face faţă cheltuielilor"20 •
În nota informativă din 31 ianuarie 1942, se arată că muncitorii de la
Societatea Creditul Carbonifer au făcut memorii la Preşedinţia Consiliului de
Miniştri, Ministerul Muncii şi Inspectoratul Muncii Bacău prin care cereau
următoarele:

-

să

li se

socotească şi

timpul

intrării şi ieşirii

din

mină

în cele 8 ore de

muncă;

- în locurile unde mina este umedă şi lucrătorul este obligat să lucreze, să se
reducă timpul de muncă de la 8 ore la 6 ore de lucru;
- munca suplimentară să fie obligatorie pentru toate categoriile de muncitori
şi în acest caz să li se plătească cu 25 % peste salariul normal;
- societatea să pună la dispoziţie tot materialul necesar, astfel ca munca să
nu fie zădămicită şi randamentul să nu fie redus din această cauză;

19

20
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Idem, d. 311941, f. 90.
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia X/20 15

357

- salarizarea să fie mărită, astfel ca un muncitor minier să câştige 192.71 O
lei anual; adică 16.059 lei lunar de fiecare muncitor;
- pe lângă salarizarea de mai sus să li se mai dea în mod gratuit
următoarele:

- mijloace de transport de la şi până la mină, indiferent de depărtare;
- mijloace pentru transportul bolnavilor şi accidentaţilor;
- să li se pună la dispoziţie locuinţe încălzite şi luminate în mod gratuit
pentru cei ce stau departe, iar pentru cei care nu locuiesc în clădirile Societăţii,
să li se dea o indemnizaţie de 300 lei lunar;
- să li se acorde, în toate lunile de iarnă, pentru fiecare muncitor care nu
locuieşte în cazărmile Societăţii câte 500 kg. cărbuni, iar în lunile de la 1 aprilie
la 1 octombrie, câte 300 kg. cărbuni;
- să li se construiască, în fiecare centru de muncitori, câte un local de
baie;
- să li se dea, la cerere, de fiecare muncitor până la 5.000 lei pentru
diferite nevoi;
- să li se înfiinţeze cantine de îndată şi să li se pună la dispoziţie
alimentele necesare de toate categoriile, sub preţul pieţii;
- să li se acorde concediul de odihnă regulat în fiecare an, după vechime,
iar timpul socotit în concediu să li se plătească 21 •
În urma nemulţumirilor muncitorilor, într-o notă informativă din 8
martie 1942 se arată că inspectorul general al Inspectoratului General al Muncii
Iaşi a făcut o inspecţie la locuinţele lucrătorilor unde a constatat că "muncitorii
duceau o viaţă de grea suferinţă, îşi duceau zilele de pe o zi pe alta, hrănindu-se
cu terci de mămăligă şi nici pe acesta nu-l aveau întotdeauna". Acesta s-a
exprimat cu cuvintele: "Niciodată nu am putut vedea o mai mare suferinţă ca
aceasta care mi se înfăţişează acum ... A găsit că muncitorilor le lipsea complet
îmbrăcămintea, astfel că bărbaţii, femeile şi copiii erau îmbrăcaţi în zdrenţe. Cei
mai mulţi nu aveau rufe de schimb, iar femeile spălau şi uscau noaptea pentru
ca a doua zi soţii să le aibă curate înainte să meargă Ia lucru"22 .
În legătură cu soluţionarea cererilor muncitorilor, într-o adresă, din 2
mai 1942, a Parchetului Tribunalului Bacău către ministrul Justiţiei se
raportează că: "la Societatea Creditul Carbonifer, muncitorii erau agitaţi pentru
faptul că Societatea nu plătea salariile majorate aşa cum s-a hotărât prin
Comisia de arbitraj din 22 martie 1942 de a spori cu 30 %. Societatea nu

21
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recunoştea

majorarea salariilor până ce mai întâi Direcţiunea CFR, căreia îi
livra cărbunele, nu-i mărea preţul.
În ziua de 20 aprilie 1942, Inspectoratul Muncii Bacău a somat
Societatea să achite muncitorilor salariile majorate aşa cum s-a hotărât de către
Comisia de arbitraj, în caz contrar va fi dată în judecată pentru sabotaj.
Nemulţumirile muncitorilor creşteau continuu, se aflau într-o stare
disperată, nu mai puteau munci, iar femeile şi copii erau fără rufărie deoarece
salariul nu le ajungea nici pentru mâncare" 23 •
În aceeaşi situaţie se găseau şi muncitorii de la alte fabrici din judeţul
Bacău. Astfel, lucrătorii Fabricii de Cherestea, care aparţinea Societăţii Foresta
ltalo-Română din Comăneşti, într-un memoriu către Ministerul Muncii, scriau
plini de revoltă: "suntem goi, desculţi, copiii noştri sunt cu pielea goală, trăim
în cea mai mare suferinţă".
"La Fabrica italo-română din comuna Agăş, muncitorii au încetat lucrul,
spunând că se duc în altă parte să muncească, unde vor găsi şi porumb pentru
existenţa lor şi a familiilor lor, întrucât nu mai pot suporta mizeria şi foamea. În
urma promisiunilor făcute că li se va trimite porumb, au reînceput lucrul"24 .
De asemenea, muncitorii Fabricii "Letea" din Bacău s-au prezentat la
directorul întreprinderii solicitând majorarea salariilor. Refuzul directorului care
a replicat "chiar dacă aţi pune foc pe mine, totuşi nu v-aş majora salariile" a
stârnit agitaţia muncitorilor25 •
Tot muncitorii de la Fabrica de Hârtie "Letea" s-au plâns că "direcţia
întreprinderii a adus o cantitate mai mare de porumb în primăvara anului 1942,
care fiind umed s-a alterat, iar pentru a-i scoate mucegaiul 1-a amestecat cu
pucioasă, apoi a dispus să fie vândut la muncitori, spunându-li-se că dacă nu
cumpără din acest porumb, altul nu mai văd când o să se mai aducă, astfel
muncitorii sunt obligaţi să ia cota de porumb pentru 3 luni înainte, pentru a
degaja magazia şi a-1 împărţi mai repede spre nu a se strica de tot, producând
pagube fabricii. Acest sistem de aprovizionare a stârnit o puternică revoltă în
rândul muncitorilor, iar unul dintre ei scria directorului: "Nici câinii
dumneavoastră, domnule director, nu mănâncă mâncare aşa de proastă cum o
mâncăm noi muncitorii" 26 •
În ciuda acestor neajunsuri, într-un proces-verbal din 24 octombrie 1941
se arată că starea de spirit a populaţiei de la oraşe şi sate era în general bună.

23
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"Lipsurile şi scumpirile erau suportate cu destul calm şi răbdare, în speranţa
unei epoci de prosperitate care va urma probabil după terminarea războiului" 27 •
În timp ce pe plan internaţional era în desfăşurare un război mondial, în
ţară, încă neutră, avea loc lupta pentru putere dintre legionari şi Ion Antonescu,
care a atins punctul culminant odată cu declanşarea rebeliunii legionare din 2123 ianuarie 1941. Acest eveniment din istoria ţării noastre, ce a marcat
începutul regimului antonescian, este reflectat cu lux de amănunte şi în
documentele create de Parchetul Tribunalului Bacău.
Astfel, într-un proces-verbal din 25 ianuarie 1941 se raportează: "Cu
ocazia încercării de lovitură de stat de către elementele extremiste, rebele şi
insubordonate ale Mişcării Legionare proiectată la 21 ianuarie 1941 s-au
semnalat următoarele: În dimineaţa zilei de 23 ianuarie a fost ocupată
Administraţia Financiară Bacău de către un grup de lucrători legionari în frunte
cu un lucrător de la Fabrica Isvoranu, cu concursul şefului de secţie de la
Administraţia Financiară Bacău şi cu un funcţionar. Indivizii au pătruns în
localul Administraţiei prin înlăturarea soldaţilor grăniceri de pază, unde s-au
baricadat. Ocuparea a avut loc la 6 dimineaţa, iar la ora oficială când s-au
prezentat la serviciu funcţionarii Administraţiei, nu li s-a permis să intre în
localul instituţiei pentru a relua serviciul.
Alt caz similar s-a petrecut la Inspectoratul Regiunii III Silvice Bacău.
Aici legionarii, care au ocupat localul la orele 7 dimineaţa, au afişat pe geamul
uşii de la intrare următorul text: Azi 23 ianuarie nu se face serviciu. Ocuparea
acestor două instituţii s-a făcut cam la aceeaşi oră, ceea ce înseamnă că toţi au
avut ordine cum trebuie să procedeze în cazul unei răzvrătiri. A mai fost ocupat
localul Societăţii Distribuţia din centrul oraşului Bacău şi depozitul ei de
benzină de la bariera Mărgineni, de unde se aprovizionau trupele armatei
germane. Ocupanţii erau tineri între 16-21 de ani.
Armata n-a întrebuinţat violenta la evacuarea acestor unităţi pentru a
evita vărsări de sânge.
În judeţul Bacău, rebelii legionari au ocupat localul Oficiului Poştal din
comuna Valea Rea şi nu 1-au părăsit decât după intervenţia energică a
autorităţilor.

Populaţia paşnică

a oraşului şi judeţului Bacău a rămas profund
de această încercare nebunească de atentat împotriva autorităţilor
de sub conducerea generalului Ion Antonescu" 28 .
impresionată
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Într-un proces-verbal din 15 februarie 1941 se scrie: "După acest
incident, s-a observat că din punct de vedere al stării de spirit a populaţiei,
marea majoritate este ostilă legionarilor"29 , iar în procesul-verbal din 14 martie
1941 se menţionează că: "S-au luat măsuri severe de supraveghere a fruntaşilor
legionari şi de identificarea curierilor care fac legătura cu centrul, întrucât sunt
informaţii sigure că Bacăul este centru de difuzare a dispoziţiilor conducerii
centrale, în cuprinsul celorlalte oraşe şi judeţe din Moldova" 30 .
Un alt aspect reflectat în documentele constituite de Parchetul
Tribunalului Bacău, care a influenţat starea de spirit a populaţiei în această
perioadă, este cel legat de intrarea României în război alături de Axă pentru
recuperarea teritoriilor pierdute în vara anului 1940.
Astfel, în procesul-verbal din 28 iunie 1941, comisia semnalează că în
oraşul şi judeţul Bacău, populaţia românească a primit cu entuziasm vestea
intrării în război a României, răspunzând cu înflăcărare apelurilor generalului
Ion Antonescu.
Starea de spirit a populaţiei era în general liniştită şi toţi credeau în
victoria finală care să aducă întregirea hotarelor ţărie 1 •
De asemenea, într-un proces-verbal din 12 iulie 1941 se arată că moralul
populaţiei române era foarte ridicat, domnind un desăvârşit optimism în privinţa
rezultatului războiului contra ruşilor. Ostaşii germani erau priviţi cu simpatie 32 .
România a intrat în război la 22 iunie 1941, prin participarea alături de
trupele germane la Campania din Est împotriva URSS, război care în anii 19411942 a înregistrat mai multe faze:
1. Bătălia celor 33 de zile pentru eliberarea Basarabiei şi a nordului
Bucovinei (22 iunie-26 iulie 1941 );
2. Bătălia pentru Odessa (14 august-16 octombrie1941);
3. Marşul trupelor germane şi române pe direcţiile Bug-Nistru-ţărmul
Mării de Azov în zona Berdiansk-Mariupol, supranumită şi Stepa Nogai
(august-octombrie 1941);
4. Bătălia Crimeii angajată practic în toamna anului 1941 şi desăvârşită
la 4 iulie 1942;
5. Bătălia Stalingrad (28 iunie 1942-17 aprilie 1943) 33 ;
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Astfel, participarea României la războiul antisovietic şi victoriile obţinute
de trupele române şi germane pe frontul de est au stâmit reacţii în rândul
populaţiei băcăuane. Într-un proces-verbal din 19 iulie 1941 se raportează că
populaţia a primit cu entuziasm şi bucurie vestea ocupării judeţelor Hotin,
Orhei, Bălţi şi Chişinău de către trupele româno-germane 34 .
De asemenea, în procesul-verbal din 26 iulie 1941, se arată că în urma
comunicatului de la radio din dimineaţa zilei de 26 iulie, prin care se anunţa că
întreaga Basarabie a fost ocupată de trupele româno-germane, a produs mare
entuziasm în mijlocul populaţiei din Bacău şi din judee 5•
În privinţa bătăliei de la Odessa, într-un proces-verbal din 17 octombrie
1942 se scrie: "De la începutul războiului şi până astăzi, niciodată entuziasmul
românilor n-a fost mai mare ca în ziua de 16 octombrie, când s-a anunţat
căderea cetăţii Odesa, veste care a umplut de bucurie şi mândrie inimile
românilor. Succesul strălucit al armatelor noastre şi aliate contribuie ca
nemulţumirile pricinuite de lipsurile destul de numeroase, să fie suportate cu
înţelegere şi răbdare" 36 .

În acest context, un rol important a fost atribuit propagandei.
Principalele direcţii ale propagandei româneşti în anii războiului au fost
menţinerea moralului populaţiei civile şi a militarilor, popularizarea războiului,
necesitatea sacrificiilor pe care trebuia să le facă populaţia civilă în vederea
sustinerii efortului ducerii războiului, combaterea propagandei inamice şi
subminarea acţiunilor adversarilor. Propaganda conducerii ţării îşi propunea să
controleze şi să supună voinţa oamenilor.
Astfel, pe baza ordinelor primite de la Bucureşti, în toate satele se ducea
o intensă propagandă. Se formau echipe, din care făceau parte intelectualii
satului (preotul, medicul, învăţătorul), care duminica, după serviciul religios,
ţineau şedinţe săptămânale şi vorbeau sătenilor despre scopul războiului. De
asemenea, şcolile trebuiau să organizeze serbări şi şezători cu caracter cultural
şi naţional.

În anul 1942, s-a hotărât introducerea în şcoli a orei săptămânale pentru
cu scopul de a informa pe locuitorii satelor asupra mersului treburilor din
ţară, asupra războiului, actele de ajutorare, devotament şi datorii civice dovedite
de cei rămaşi acasă. Această oră avea loc odată pe săptămână, într-o zi hotărâtă
de directorul şcolii. Materialul era adunat de învăţătorii şcolii din ziarele şi
revistele care se primeau în localitate. Se puteau folosi şi ştirile comunicate prin
radio. Nu trebuiau să se comunice decât ştirile date de posturile române,
săteni

Arhivele Naţionale Bacău, fond Parchetul Tribunalului Bacău, d. 3/1941, f. 69.
Ibidem, f. 71.
36
Ibidem, f. 90.
34
35
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germane şi italiene, fiind strict interzise a se difuza ştirile comunicate de la alte
posturi de radio 37 .
Autorităţilor le revenea sarcina de a clarifica toate informaţiile care
circulau, folosindu-se în special de autorităţile locale şi de propagandă. Astfel,
într-o circulară a Inspectoratului Şcolar al Regiunii Iaşi către Inspectoratul
Şcolar Bacău, din anul 1940, se consemna: "Trecem prin timpuri grele, dar
acesta nu este un motiv să ne îngrijoreze. Nu trebuie să uităm că am avut un an
agricol foarte slab că recolta de grâu a fost mediocră, iar porumbul în unele
părţi ale ţării nu s-a putut coace şi de aceea s-a stricat. De asemenea, nu trebuie
să uităm că din martie 1939 avem o permanentă concentrare militară. Soldaţii
trebuie să fie bine hrăniţi, iar aceasta necesită o mare consumaţie de alimente.
Rău voitorii răspândesc zvonul că lipsa de carne s-ar datora faptului că armatele
germane din România consumă o foarte mare cantitate de carne. În realitate
România nu vinde pentru trupele germane decât 200 de capete de vite mari pe
săptămână. Aşadar, trebuie să avem răbdare şi să înţelegem că până la noua
recoltă vom dispune de alimente în cantităţi mai reduse şi că până ce nu vom
reface stocul nostru de vite, carnea va fi un aliment greu de procurat. Să nu
uităm că înaintaşii noştri posteau săptămâni întregi şi cu toate astea atingeau
adânci bătrâneţe. Postul, pe lângă că răspunde unei necesităţi igienice, are şi
avantajul că ne face să economisim un aliment rar şi foarte scump azi, carnea.
Daca ne iubim patria şi neamul trebuie să ne gândim la teritoriile rupte din
trupul ţării noastre şi la fraţii noştri care duc o viaţă grea şi chinuită, plină de
lipsuri şi de suferinţe. Cu gândul la ei suferinţele noastre vor apărea fără
importanţă, iar lipsurile de care ne plângem vor apare mai meschine" 38 .
În concluzie, putem afirma că, în urma cercetării documentelor create de
Parchetul Tribunalului Bacău în perioada 1940-1942, starea de spirit a
populaţiei a fost în general una pozitivă, în ciuda faptului că a fost marcată de
pierderile teritoriale din vara anului 1940, lipsa mijloacelor necesare traiului,
politica internă a ţării, participarea la război.

37

38

Arhivele Naţionale Bacău, fond Inspectoratul Şcolar al judeţului Bacău, d. l/1940, f. 35
Ibidem, f. 53.
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Activitatea Inspectoratului "Muncă şi Lumină" Râmnicu
Vâlcea 1941-1944
Ionela NfTU

"Labor and Light" Inspectorate Ramnicu Valeea
Abstract
"Labor and Light" Oftice was founded within the Ministry of Labor, as early
as 1938, by the King Carol II, for the workers to spend free time. Initially its name was
"Labor and Well-being", but starting with 1941, by means ofthe law oforganization,
Antonescu's system changes its name in "Labor and Light", founding "Labor and
Light" inspectorates in all counties and departments in all large factories. The workers
enjoyed theater and cinematographic performances, fields, sport teams, reunions for
which there were procured radios, there were performed alphabetization trainings etc.
Keywords: the King Carol II, the Ministry of Labor, "Labor and Light",
Ramnicu Valeea

Prin Decretul-Lege nr. 1.024 din 21 noiembrie 1941, publicat în
"Monitorul Oficial" nr. 278 din 26 noiembrie 1941 se organizează Oficiul
"Muncă şi Lumină". Acesta funcţiona pe lângă Ministerul Muncii, Sănătăţii şi
Ocrotirilor Sociale ca o direcţie specială. Oficiul respectiv avea ca principală
sarcină organizarea, îndrumarea şi supravegherea activităţilor şi manifestărilor
des:f'aŞurate de către muncitori, funcţionari etc. "tinzând la desăvârşirea
sufletească şi fizică a muncitorilor, veghind la întrebuinţarea cât mai utilă, atât
din punct de vedere individual, cât şi colectiv, a timpului liber, precum şi a
recreaţiilor din timpul programelor de muncă" 1 •
În raportul Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale care
însoţea legea, se specifica: "muncitorii manuali şi intelectualii nu mai sunt
indivizi izolaţi a căror viaţă, sănătate şi mulţumire nu interesează pe nimeni, în
afară de ei. Ei sunt parte integrantă a comunităţii româneşti şi încă partea cea
mai importantă căci pe ei, pe munca lor, pe morala vieţii lor, se sprijină
existenţa şi prosperitatea Statului"2 •
Ideea nu era nouă. Încă de la sfărşitul anilor '30, Mihail Ralea punea
bazele unui program intitulat "Muncă şi Voe Bună". Acest program, rămas în
mare parte la stadiul de proiect, a constituit prima încercare de organizare a
timpului liber al muncitorilor în România. Era preluarea unei idei care a animat
Biroul şi Conferinţa Internaţională a Muncii de la Geneva încă din 1924.
Conferinţa a adoptat o recomandare care tindea la instaurarea câtorva principii

1
2

"Monitorul Oficial", partea 1, nr. 278 din 22 noiembrie 1941, p. 7290-7269.
Ibidem
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generale şi internaţionale pentru organizarea timpului liber al muncitorului, ca o
completare a reformei sociale adoptate prin reglementarea duratei de muncă 3 .
La 20 februarie 1940, sub ministeriatul lui Mihail Ralea, a fost adoptată
"Legea pentru organizarea activităţii muncă şi voe bună" 4 . Scopul legii "era o
bună şi folositoare întrebuinţare a timpului liber al muncitorilor, funcţionarilor
particulari şi meseriaşilor şi în vederea desăvârşirii lor sufleteşti, morale,
intelectuale şi fizice" 5 , iar activităţile priveau organizarea teatrului muncitoresc,
biblioteci, cinematografe, radiodifuziune, universităţi muncitoreşti, muzică,
sport şi educaţie fizică, turism şi excursii, grădini muncitoreşti etc. Toate
întreprinderile de stat, regii publice, întreprinderi comerciale şi industriale
particulare, camere de comerţ şi industrie, camere de muncă etc. erau obligate
să organizeze activităţi de "Muncă şi Voe Bună". Se înfiinţau revista şi teatru
"Muncă şi Voe Bună", iar ziua de 1 Mai era declarată ca sărbătoare a muncii,
fiind sărbătorită cu fast la nivel naţional.
După abdicarea lui Carol al II-lea şi instaurarea regimului antonescian,
ideea nu a fost abandonată, doar adaptată la noile realităţi din România. Noul
Oficiu "Muncă şi Lumină" se adresa tuturor funcţionarilor particulari,
muncitorilor din întreprinderile publice şi particulare, patronilor, meseriaşilor şi
comercianţilor, precum şi ucenicilor. Toate întreprinderile publice sau
particulare erau obligate să contribuie la activităţile "Muncă şi Lumină". Oficiul
era constituit din Direcţia administrativă şi Consiliul "Muncă şi Lumină".
Serviciul Activităţilor "Muncă şi Lumină" sintetiza, prin birourile sale, cel mai
bine scopul acestui oficiu: organizarea muncitorimii, revistă muncitorească,
teatru muncitoresc, activitate culturală (şezători, muzică, dansuri, conferinţe şi
serbări naţionale), bibliotecă şi editură, sport, turism, excursii, colonii,
radiodifuziune, cinematograf, frumuseţea muncii. Activitatea era realizată de
către inspectori "Muncă şi Lumină", angajaţi dintre persoanele cu titluri
academice şi cu o pregătire specială. Organele de inspecţie ale muncii puteau fi
întrebuinţate prin decizii ministeriale şi în activitatea "Muncă şi Lumină".
Oficiul putea angaja, prin contract, şi specialişti străini, cu condiţia ca în ţară să
nu existe specialişti de origine română. Specialiştii străini trebuiau să fie arieni
şi creştini. În felul acesta se excludeau specialiştii evrei. Din punct de vedere
financiar, Oficiul dispunea de o subvenţie anuală de minim 9% din veniturile
anuale ale fondului muncii, de veniturile nete rezultate din activităţile de teatru,
cinematograf, publicaţii, ştranduri etc., donaţii şi alte venituri. Un capitol aparte
al legii se ocupa de obligaţiile întreprinderilor, comunelor şi instituţiilor
culturale în legătură cu activităţile Oficiului "Muncă şi Lumină". Orice
întreprindere, indiferent de numărul salariaţilor era obligată să execute
activităţile şi ·programele "Muncă şi Lumină". Obligaţiile priveau: construirea
unei săli de festivităţi sau amenajarea unui spaţiu adecvat pentru activităţi
culturale, să deţină aparate de radio şi de proiecţie cinematografică,
3
4

5

http:/ro.wikipedia.org/wiki/Muncă_si_Voe_Bună.

,,Monitorul Oficial", partea 1, nr. 44 din 22 februarie 1940, p. 781.
Ibidem
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înfrumuseţarea spaţiilor

de lucru, sprijinirea activităţilor sportive, organizarea
de excursii, înfiinţarea de biblioteci etc. Articolul 6 al legii prevedea faptul că
"nicio manifestare, activitate, asociaţie sau aşezământ în legătură cu scopurile
prezentei legi, nu se vor putea produce sau înfiinţa decât sub îndrumarea şi
controlul Oficiului Muncă şi Lumină" 6 . Se supuneau acestei prevederi inclusiv
muncitorii de origine germană reuniţi în "Kraft Durch Freude", o organizaţie
similară cu oficiul "Muncă şi Lumină". Pentru o mai bună colaborare între
muncitorii români şi cei germani s-a stabilit faptul ca în secţiile "Muncă şi
Lumină" să intre toţi muncitorii din întreprindere cu excepţia evreilor.
Muncitorii germani desfăşurau în mod obligatoriu activităţi în cadrul secţiilor
"Muncă şi Lumină", unde cotizau pentru biblioteci, deslaşurau activităţile
specifice, pregăteau manifestări comune româno-germane. Se organizau ore
"Muncă şi Lumină" la radio pentru muncitorii germani, în revista "Muncitorul
Român" apăreau articole în limba germană etc 7• Scopul final era acela de a
"căuta prin toate mijloacele de convingere şi de colaborare să nu se atingă cu
nimic frăţia jertfei de sânge româno-germane" 8 .
La nivel local s-au organizat inspectorate "Muncă şi Lumină",
subordonate unor inspectorate regionale. Organizarea lor a fost destul de
anevoiasă, în principal din lipsa personalului specializat şi a logisticii necesare.
Acestea au copiat organizarea inspectoratelor de muncă. În Vâlcea, în
noiembrie 1940, a luat fiinţă Subinspectoratul Muncii Râmnicu Vâlcea,
cuprinzând judeţele Vâlcea şi Olt9 • După noiembrie 1941 circumscripţia
subinspectoratului s-a modificat, judeţul Olt fiind ataşat la Subinspectoratul
Piteşti, iar judeţul Romanaţi a fost ataşat Subinspectoratului Rm. Vâlcea 10 . Prin
decizia Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale din 28 mai 1943,
publicată în "Monitorul Oficial" nr. 134 din 11 iunie 1943, se înfiinţează noile
regiuni de Inspecţia Muncii. Inspectoratul General Regional Craiova avea în
subordine Inspectoratul Regional al Muncii Rm. Vâlcea, care avea arondate
judeţele Vâlcea, Olt şi Romanaţi II_ A funcţionat în această formă pentru puţin
timp, pentru că în noiembrie 1943 a fost transformat în inspectorat local.
Nu numai organizarea era similară, dar şi conducerea era aceeaşi, în
persoana inspectorului şef al Inspectoratului Muncii Vâlcea, Alexandru Clonda,
care îndeplinea şi atribuţiile de şef al Inspectoratului "Muncă şi Lumină". De
altfel, la o solicitare venită în iulie 1943 de la Oficiul "Muncă şi Lumină"
Bucureşti referitoare la organizarea administrativă a Inspectoratului "Muncă şi
Lumină" Rm. Vâlcea se semnalau următoarele problemei 2 : lipsa unui local
propriu, inspectoratul funcţionând în localul Oficiului de Plasare Rm. Vâlcea,
6

Idem, nr. 278 din 22 noiembrie 1941, p. 7291.
Arhivele Naţionale Vâlcea, fond Inspectoratul Muncă şi Lumină Rm. Vâlcea, d. 311942-1943,
f.81.
8
Ibidem.
9
Idem, fond Inspectoratul Muncii judeţul Vâlcea, d. 116/1943-1944, f. 205.
10
Ibidem.
11
Idem, d. 13711943-1944, f. 121.
12
Ibidem d. 12911943-1944, f.72.
7
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alături de celelalte instituţii ale Ministerului Muncii (inclusiv Inspectoratul
Muncii), imposibilitatea închirierii unui local din cauza numărului mare de
evacuaţi din oraş, lipsa unui telefon, a unei ştampile de intrare la registratură
(astfel se explică de ce documentele intrate purtau ştampila Inspectoratului
Muncii, în timp ce Ştampila care însoţea semnătura inpsectorului Al. Clonda
purta în legendă numele Inspectoratului "Muncă şi Lumină" Rm.Vâlcea) etc.
Principiul care a stat la baza constituirii şi funcţionării Oficiului "Muncă
şi Lumină", a fost acela al consituirii de secţii "Muncă şi Lumină" în toate
fabricile, atelierele, insituţiile şi localităţile în care se desfăşurau activităţi
economice. Astfel, anul 1942 a fost unul al organizării la nivel local de secţii
"Muncă şi Lumină". Dintr-un raport al Subinspectoratului de Muncă Vâlcea
rezultă că până la 30 septembrie 1942 activităţile "Muncă şi Lumină" fuseseră
executate de către acesta fără concursul vreunui organ al Oficiului "Muncă şi
13
Lumină" . De altfel, rapoartele de activitate lunare ale Inspectoratului de
Muncă Vâlcea conţineau o rubrică separată dedicată activităţilor "Muncă şi
Lumină".

De abia în luna octombrie 1942 se ia initiativa constituirii la nivel local
a unui organ "Muncă şi Lumină" 14 • La şedinţa de constituire au participat prof.
Marcel Stahie, inspector regional "Muncă şi Lumină", Al. Clonda, subinspector
al muncii, Cecilia Hanciu, directoarea Cursului Profesional de Ucenice şi prof.
Ion Georgescu, directorul Cursului Profesional de Ucenici din Rm. Vâlcea. Sau prezentat realizările obţinute pe linie de "Muncă şi Lumină" până la acel
moment: înfiinţarea de biblioteci de pe lângă întreprinderi, organizarea
spectacolelor prin Caravana Cinematografică, şezători, serbări, conferinţe,
constituirea primelor secţii, etc. 15 Erau prezentate şi doleanţele patronilor şi
salariaţilor: solicitarea sprijinului din partea Ministerelor de Interne şi Educaţiei
Naţionale, lipsa timpului liber pentru muncitori, necesitatea acordării unui
sprijin material din partea statului pentru realizarea obiectivelor propuse 16 •
Pentru că s-a constatat o oarecare reticenţă din partea conducerilor
întreprinderilor în a face investiţii în programul "Muncă şi Lumină" pe motiv că
bunurile respective erau considerate bunuri ale statului, Oficiul "Muncă şi
Lumină" a făcut anumite precizări, conform cărora toate bunurile secţiilor
respective din întreprinderi erau şi rămâneau în proprietatea întreprinderii
respective, ele neputând fi înstrăinate 17 •
Pentru limitarea abuzurilor pe care inspectorii "Muncă şi Lumină"
puteau să le facă în activitatea lor curentă, Oficiul a interzis tuturor organelor
din subordine să ceară sau să primească sub orice formă avantaje materiale de la
întreprinderi. Orice contribuţie a întreprinderilor respective la diversele
manifestări sau concursuri organizate în cadrul activităţilor "Muncă şi Lumină"
Idem, fond Inspectoratul Muncă şi Lumină Rm. Vâlcea, d. 3/1942-1943, f.231.
Ibidem, f. 168-169.
15
Ibidem.
16
Ibidem.
17
Idem, d. 13/1943-1944, f. 59.
13

14
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se fixau de către o comisie alcătuită din şefii de secţii, cu asentimentul
patroni lor şi sub controlul inspectori lor "Muncă şi Lumină" 8 .
Prima secţie "Muncă şi Lumină" constituită la Vâlcea a fost cea de la
Societatea Anonimă Carpatina Brezoi în data de 14 septembrie 1942 19 • Aceasta
urma să funcţioneze în sediul propriu al întreprinderii, care se ocupa de
asigurarea încălzirii şi iluminatului. De asemenea, întreprinderea acorda un fond
iniţial de 10.000 lei şi mai punea la dispoziţia secţiei un aparat de proiecţie cu
sală de cinematograf, un aparat de radio, un teren de sgort, bibliotecă, fanfară,
un bazin de înot care iarna putea fi folosit pentru patinaj 0 .
Imediat după, la 16 septembrie 1942, se va constitui şi Secţia "Muncă şi
Lumină"de la Societatea Vasilatul, Brezoi, sat Golotreni. Întreprinderea acorda
un fond inijialla înfiinţare de 2.000 lei şi dona 40 de cărţi pentru bibliotecă 21 •
Aceste întreprinderi aveau un număr mare de salariaţi, de circa 2.5002.600, iar în jurul lor se mai grupaseră şi lucrători de la alte întreprinderi din
zonă, precum cei de la Minele de Aur ale Statului- Exploatarea Valea lui Stan,
întreprinderile Mociomiţa, Codrescu, precum şi alte mai mici, astfel că cifra
lucrătorilor ajunsese până la 7.000 22 .
Se vor constitui secţii "Muncă şi Lumină" la Administraţia Publică
Autonomă a Tăbăcăriei Armatei Bucovăţ, Sucursala Rm. Vâlcea (1 noiembrie
1942)23 , Salina Ocnele Mari (22 februarie 1943)24 , Portul Corabia, judeţul
Romanaţi (27 februarie 1943)25 , Fabrica de Cherestea a C.A.P.S Amota Bistriţa
(22 mai 1943)26 , Secţia "Matei Basarab", care reunea toţi patronii carea aveau
ucenici din Rm. Vâlcea(l9 iulie 1943)27 etc.
În intervalul 1 octombrie 1942-1 octombrie 1943 s-au constituit
următoarele secţii 28 :
1. Secţia "Muncă şi Lumină" Carpatina, Brezoi, Vâlcea cu 2 100 membri
2. Secţia "Muncă şi Lumină" Vasilatul, Brezoi, Vâlcea cu 47 membri
3. Secţia "Muncă şi Lumină" Oprea Simian Fii Rm. Vâlcea cu 490 membri
4. Secţia "Muncă şi Lumină" Tăbăcăria Armatei Rm. Vâlcea cu 160 membri
5. Secţia "Muncă şi Lumină" Victoria, Rm. Vâlcea cu 200 membri
6. Secţia "Muncă şi Lumină" U.F.H. Câineni Vâlcea, cu 150 membri
7. Secţia "Muncă şi Lumină" Salina, Ocnele Mari, cu 175 membri
8. Secţia "Muncă şi Lumină" Societatea Naţională Comerţ Robeşti, Vâlcea cu
200 membri
18

Ibidem, f. 37.
Idem, d. 311942-1943 f. 150.
20
Ibidem.
21
Ibidem, f. 178.
22
Ibidem, f. 168.
23
Ibidem, f. 192.
24
Ibidem, f. 387.
25
Ibidem, f. 417.
26
Idem, d. 1/1943-1944, f.3.
27
Idem, d. 811943-1944, f.n.
28
Idem, d. 24/1943, f.n.
19
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9. Secţia "Muncă şi Lumină" Lotrişorul Călineşti, Vâlcea, cu 50 membri
1O. Secţia "Muncă şi Lumină" Locală Drăgăşani, cu 70 membri
11. Secţia "Muncă şi Lumină" Arnota Bistriţa, cu 165 membri
12. Secţia "Muncă şi Lumină" Balşul, Balş , Romanaţi, cu 120 membri
13. Secţia "Muncă şi Lumină" C.A.M. Vlădureni, Romanaţi cu 180 membri
14. Secţia "Muncă şi Lumină" Muncitorilor Port Corabia, cu 600 membri
15. Secţia "Muncă şi Lumină" Meseriaşilor Caracal Romanaţi cu 200 membri
16. Secţia "Muncă şi Lumină" Matei Basarab Rm. Vâlcea, cu 200 membri.
O prevedere importantă a legii era aceea că toate bunurile achiziţionate
pentru activitatea de "Muncă şi Lumină" de către întreprinderi (aparate de
radio, cinemtograf, cărţi pentru bibliotecă etc.) rămâneau în proprietatea
acestora, nefiind considerate bunuri ale statului, ceea ce-i încuraja să
investească pe patronii respectivi 29 .
Numărul mare de secţii înfiinţate, precum şi faptul că instituţia avea în
subordine mai multe judeţe, îngreuna mult funcţionarea acesteia. La acestea se
adăuga lipsa de personal, în continuare bazându-se pe funcţionarii
Inspectoratului Muncii Vâlcea. Acest fapt a dus la întârzieri în rezolvarea
lucrărilor, precum şi la disfuncţionalităţi în îndeplinirea sarcinilor (organizare,
îndrumare, control la nivel de secţii) 30 . Într-un raport către Oficiul "Muncă şi
Lumină" Bucureşti se solicita angajarea unui funcţionar, bărbat, pentru
organizarea de spectacole cinematografice, a unei dactilografe şi a unei femei
de serviciu 31 .
Secţiile "Muncă şi Lumină", lunar, întocmeau şi înaintau rapoarte de
activitate care cuprindeau activitatea desfăşurată de secţie pe durata de la 20 ale
lunii precedente până la 20 ale lunii când se înainta raportul 32 . Acestea
surprindeau toate aspectele activităţii de "Muncă şi Lumină": organizare,
manifestaţii eul turale şi religioase, teatru, muzică, radio, publicaţii, bibliotecă,
sport, turism, frumuseţea muncii, venituri şi cheltuieli, diverse. Tot lunar aveau
loc şedinţe cu membrii secţiilor, coordonate de comitetul de conducere.
Conform unui proces-verbal al Secţiei "Muncă şi Lumină" Fabrica Metalurgică
Balşul din Balş, judeţul Romanaţi din 3 decembrie 1943, o astfel de întâlnire
începea cu rostirea în cor a rugăciunii "Tatăl Nostru" şi cu intonarea Imnului
Regal. În continuare, preotul Lucian D. Celăreanu le-a vorbit muncitorilor
despre Actele de eroism ale soldatului român pe frontul de răsărit, iar pentru
muncitorii neştiutori de carte patronii Alexandru şi Ioachim Dumitrescu au pus
la dispoziţie materialul didactic necesar începerii cursurilor de alfabetizare. În
final, şeful personalului fabricii le-a vorbit muncitorilor despre datoriile şi
drepturile acestora fa\ă de Casa Asigurărilor Sociale şi despre respectul ce se
cuvine între lucrători 3 .
29
30

31
32
33

Idem, d.
Idem, d.
Ibidem.
Idem, d.
Idem, d.

8/1943-1944, f.n.
1111943-1944, f.33.
13/1943-1944, f. 6.
1711944-1945, f.9-11.
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Activitatea Inspectoratului "Muncă şi Lumină" Rm. Vâlcea s-a axat pe
îndeplinirea atribuţiilor cuprinse în legea de organizare din 1941. Prin urmare, o
atenţie deosebită s-a acordat organizării de biblioteci la nivelul fiecărei secţii.
Conform Instrucţiunilor emise de către Ministerul Muncii, Sănătăţii şi
Ocrotirilor Sociale, de la 1 ianuarie 1942, fiecărui ll!crător i se reţinea lunar din
salariu suma de 5 lei pentru achiziţionarea de cărţi. Intreprinderile cu peste 100
de salariaţi erau obligate să-şi constituie biblioteci, iar cele care aveau sub acest
număr se puteau grupa mai multe. Cărţile erau procurate în principal prin
intermediul Editurii "Gmjan" 34 , dar puteau fi achiziţionate şi de la alte edituri
cu condiţia ca inspectorii "Muncă şi Lumină" să-şi dea acordul. Se căuta astfel
să se împiedice achiziţionarea de lucrări "nepotrivite" pentru scopul enunţat,
adică iluminarea maselor. Ministerul atrăgea atenţia asupra "valorii cărţilor din
literatura noastră clasică; ele trebuie să constituie temelia oricărei biblioteci
Muncă şi Lumină ... bibliotecarii trimişi să achiziţioneze cărţi din comerţ sunt
sfătuiţi să aleagă lucrări accesibile atât muncitorilor cât şi funcţionarilor
intelectuali, după competenta personalului respectiv, adică: volume tehnice,
opere de documentare generală, scrieri literare, toate putându-se adresa cu folos
muncitorilor şi inimilor celor care le citesc, în care trebuie sădită disciplina şi
încrederea în neamul românesc şi conducătorii lui" 35 . Titlurile cărţilor expediate
de Oficiul "Muncă şi Lumină" demonstrază tocmai acest lucru: Rodul, Ion
Creangă, Doctrina Comunistă, Cum pot deveni un vânzător bun, Viaţa lui
Goga, Ni se pierde neamul, Conspiraţia lojilor, Cântarea biruinţei, Povestitori
români, Escadrila Alba, Curs de tehnologie etc.
La Corabia, la sfârşitul anului 1942, se înfiinţaseră deja două biblioteci
muncitoreşti: una pentru patronii şi salariaţii din industrie, unde bibliotecar
fusese ales V. Gaghici, patron-lăcătuş din str. C.A. Rosetti şi alta pentru
patronii şi salariaţii din comerţ cu Hristea Gavrilescu, librar din Bulevardul
Carol 1, în calitate de bibliotecar36 .
Se vor mai înfiinţa biblioteci "Muncă şi Lumină" şi în staţiunile Govora
şi Călimăneşti, la Exploatarea Valea lui Stan, la Societatea Carpatina Brezoi (cu
860 volume) sau la secţia Oprea Simian şi Fii.
În timp ce unele secţii erau fruntaşe la numărul de cărţi achiziţionate,
cum era cazul Depozitului Fermei de Tutun Vlăduleni, Romanaţi cu 1043
volume şi Salinei Ocnele Mari cu 1600 volume 37 , altele, precum Şcoala
Profesională de Ucenici Industriali şi Comerciali Drăgăşani, motivau lipsa
organizării unei biblioteci în localitate prin numărul mic de salariaţi, inexistenţa
raporturilor dintre ei, nivelul cultural redus al patronilor, care ei înşişi, nu
înţelegeau importanţa activităţii. Având în vedere aceste considerente,
propuneau înfiinţarea unei biblioteci în cadrul şcolii, deoarece numai prin
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propaganda pe care o vor face ucenicii elevi la şcoala noastră, salariaţii din
localitate, încetul cu încetul se vor grupa în jurul bibliotecii înfiinţate de noi 38 .
Cel mult de două ori pe lună, secţiile "Muncă şi Lumină" organizau
şezători, la care participau lucrătorii din intreprinderi. Fiecare program de
şezătoare era în prealabil cunoscut şi aprobat de către inspectorii "Muncă şi
Lumină" pentru a preîntâmpina producţiuni cu caracter tendenţios sau concepte
politice dăunătoare ordinei şi siguranţei din Stat 39 . O atenţie deosebită se acorda
tematicii conferinţelor susţinute în cadrul acestor şezători de către diverşi
conferenţiari, delegaţi trimişi de Oficiul "Muncă şi Lumină", cadre didactice şi
specialişti din diverse domenii, care trebuiau să fie bine pregătiţi şi informaţi
asupra problemelor pe care le tratau. Prin intermediul acestor şezători s-a dus o
puternică propaganda anticomunistă, s-a explicat prezenţa armatei române pe
frontul din răsărit, soarta naţiei noastre fiind în strictă dependenţă de distrugerea
acestui duşman 40 , combaterea luptei dintre clase, naţionalism şi comunism,
creŞtinismul şi comunismul ateu, importanţa familiei pentru individ şi societate,
ca şi a proprietăţii private41 • În programul acestor şezători se regăseau
momente artistice: piese de teatru jucate de echipe de amatori, recitări de poezii
patriotice, coruri, dansuri populare şi chiar tarafuri cu lăutari care cântau.
Durata acestora era de o oră şi jumătate şi în mod obligatoriu aveau un caracter
naţional-patriotic 42 . Mai deosebite erau şezătorile literare, aşa cum a fost cea
organizată în sala Teatrului "Aro" din Rrn. Vâlcea în ziua de 2 octombrie 1943
sub patronajul ziariştilor vâlceni şi cu concursul scriitorului Nicu Smeureanu şi
a artiştilor Nicuşor Niculescu, Eugen Obreja şi Nicolae Stoicescu 43 , unde se
recitau poezii, se citeau fragmente din literatura românească clasică şi se asculta
muzică. O dată cu războiul un factor important de propagandă în rândul
muncitorilor au devenit cinematograful şi radioul. Se organizau aşa numitele
caravane cinematografice, care prezentau în cadrul secţiilor "Muncă şi
Lumină", periodic, filme artistice şi documentare româneşti şi germane, iar în
cadrul intreprinderilor s-au înfiinţat săli de cinematograf, unele fiind dotate
chiar cu aparate de proiecţie.
Dintr-o statistică a Caravanei Cinematografice "Muncă şi Lumină"
Oltenia în judeţul Vâlcea până la 1 mai 1942 se susţinuseră la Brezoi - 6
reprezentaţii (1.308 spectatori), Rrn. Vâlcea- 9 (1.484 spectatori), Ocnele Mari
- 2 (365 spectatori), Drăgăşani - 4 (820 spectatori), Govora Băi - 2 (41 O
spectatori), Bistriţa Arnota- 4 (36 5 spectatori), Horezu- 4 (786 spectatori)44 .
La Rrn. Vâlcea, proiecţile se făceau în cinematograful "Adreani"şi în
sala Liceului "Alexandru Lahovari", în timp ce la Corabia existau nu mai puţin
38
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de trei săli de cinema45 : sala Girnnaziului "Ştefan Popescu", amenajată pentru
cinema, dar fără aparat de proiecţie, cu 200 locuri, sala Palatului "Traian,
proprietatea lui Constantin N.R.Popescu, cu aparat de proiecţie şi cu o
capacitate de 400 locuri şi sala palatului "Cosma Constantinescu", proprietatea
moştenitorilor C. Constantinescu, amenajată pentru cinema, dar fără aparat de
proiecţie şi cu o capacitate a sălii de 300 locuri 46 .
Societatea Govora-Călimăneşti deţinea două săli de cinemtograf cu
aparate de proiecţie pentru filme la Govora şi Călimăneşti, în timp ce Societatea
Carpatina Brezoi amenajase o sală de proiecţie în două săli de clasă47 . O situaţie
mai gravă era cea din Caracal, unde sala de cinematograf era insalubră, ceea ce
a determinat autorităţile să o închidă 48 .
Unele secţii "Muncă şi Lumină" au făcut demersuri pentru
achiziţionarea de aparate de proiecţie propri. Acestea erau de producţie germană
şi puteau fi procurate doar prin intermediul Oficiului "Muncă şi Lumină"
Bucureşti. Era vorba despre aparate cinematografice sonore "Precisvox" de 16
mm. pentru săli cu capacitatea de 150 persoane la preţul de 300.000 lei şi
"Acifor" cu ecran mare, pentru săli de 500-600 persoane la preţul de 360.000
lei49 . Astfel, Secţiile "Muncă şi Lumină" a muncitorilor din Portul Corabia şi
Salina Ocnele Mari solicitau intervenţia Oficiului pentru procurarea în condiţii
mai avantajoase a unor aparate de proiecţie 50 , mai ales că orice cumpărare de
aparate se anunţa acestuia, fiind cel care elibera autorizaţia de funcţionare şi
certificatul de scutire de import.
Filmele care se difuzau erau procurate de la singura firmă importatoare
din România, Oficiul Cinematografic Românesc 51 . Era şi aceasta o formă de
control şi cenzură asupra filmelor difuzate. În alegerea filmelor prezentate se
colabora cu Secţia Culturală a Filmelor Germane, iar printre titlurile filmelor
prezentate se remarcă: Ţara Moţilor, Mândră Ţara Mea, Isprăvile unui
Escadron, Cohorta Florian Geyer cucereşte o cetate, Jurnal german de front 52 ,
Taina Contesei, Titanic, Noaptea din Veneţia, Alarma, Capricii, Shelock
Holmes, Au fost şase 53 .
Lucrătorii care apart,ineau secţiilor "Muncă şi Lumină" primeau
gratuităţi şi reduceri la biletele de intrare, iar pentru plata impozitului pe
spectacole, caravanele cinematografice beneficiau de scutiri şi reduceri 54 .
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De multe ori, sălile în care erau difuzate filme erau folosite şi pentru
de teatru susţinute de trupele de artişti amatori organizate pe
lângă secţiile sau de către Teatrul "Muncă şi Lumină", care venea în turneu.
Secţiile Oprea Simian şi Matei Basarab din Rm. Vâlcea aveau fiecare
înfiinţată câte o echipă de teatru, cu care au sus}inut mai multe reprezentaţii,
atât în oraş, cât şi în cadrul turneelor organizate 5 . Ambele ech!,pe aveau actori
amatori talentaţi, care manifestau multă pasiune pentru teatru. Intr-o adresă de
la începutul anului 1944, către Direcţia Teatrului "Muncă şi Lumină",
inspectorul Al. Clonda comunica intenţia conducerii celor două echipe de a
constitui una singură, înfiinţându-se astfel un teatru cu caracter permanent,
întreţinut de secţiile de pe raza inspectoratului. Situaţia sălilor de teatru era
precară. Erau şi situaţii fericite, cum era cazul la Caracal unde era folosită sala
de teatru a Liceului "Ioniţă Asan" (avea 238 locuri la parter, câte 1O locuri la
lojile de sus şi jos şi 100 locuri nenumerotate la balcon) sau Salina C.A.M. de la
Ocnele Mari (cu o capacitate de 250 locuri la parter şi 150 la balcon). 56
La Rm. Vâlcea se închiria sala Teatrului "Adreani" pentru spectacolele
de teatru "Muncă şi Lumină". Aşa a fost cazul în ziua de 31 august 1943, când
în cadrul Turneului Jubiliar al maestrului Ion Sârbu, s-a prezentat drama
Năpasta de I.L. Caragiale. Pentru a încuraja prezenţa a cât mai multor iubitori
de teatru s-au acordat reduceri la bilete de 50%.
Potrivit legii de organizare, toate întreprinderile erau obligate să deţină
cel puţin un aparat de radio. Acestea erau procurate, ca şi aparatele de proiecţie
prin intermediul Oficiului, care le comanda la societatea "Philips". Unele secţii
deţineau încă de la înfiinţare apar;_ate de radio, puse la dispoziţie de către
patronii acestora, aşa cum era cazul Intreprinderii Oprea Simian şi Fii, care avea
un aparat de radio marca "Hornifon", fără amplificator pe care-1 foloseau în sala
de mese a cantinei 57 .
Pe aceeaşi linie a propagandei în rândul lucrătorilor se înscria şi
difuzarea de ziare şi reviste în fabrici, cum au fost "Sentinela", "Soldatul",
"Almanhul Muncii Româneşti" în care se prezentau realizările activităţilor, se
difuzau ordine şi instruc1iuni şi se publicau articole de interes pentru activitatea
practică a muncitorilor. In acest sens un episod special a fost iniţiativa Secţiilor
"Muncă şi Lumină" Carpatina Brezoi şi Matei Basarab din Rm. Vâlcea, care la
începutul anului 1944 au hotărât să înfiinţeze, cu concursul celorlalte secţii din
regiune un ziar lunar, care urma să poarte numele de "Muncitorul Oltean", un
adevărat organ de informare despre viaţa economică, socială şi culturală a
Olteniei 58 . Ziarul urma să aibă un caracter informativ şi de propagandă privind
activitatea "Muncă şi Lumină" şi avea următorul conţinut: pe prima pagină
articole de fond şi scrieri literare, pe a doua comunicări cu caracter profesional
pentru meseriaşi, lucrători, cum ar fi fost legi, decizii referitoare la: pregătirea
reprezentaţiile
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maximale, aprovizionarea muncitorilor, credite pentru
de muncă, salarizare etc. Pe
Oficiului Bucureşti, precum
şi se popularizau activităţile mai deosebite ale secţiilor. Pe ultima pagină, se
publicau probleme diverse, cum erau accidentele de muncă, anunţuri legate de
evenimentele din familiile muncitorilor (nunţi, botezuri), mersul trenurilor
etc. 59 . Pentru ocuparea timpului liber, dar şi strângerea relaţiilor cu celelalte
secţii, se organizau excursii în judeţ şi în ţară. Programul acestora era controlat
de inspectorii "Muncă şi Lumină", iar în localităţile unde se deplasau erau
obligaţiA să ia legătura cu organele Ministerului Muncii din acea localitate 60 .
Intre 21 iunie - 2 iulie 1943 Secţia Drăgăşani, a organizat o excursie
prin ţară pentru ucenici cu următorul program: vizitarea Fabricii de cherestea
Carpatina Brezoi, de unde li s-a pus la dispoziţie trenul de pe linia de cale ferată
îngustă cu care au vizitat Valea Lotrului şi Proboaia. Am pornit apoi spre Sibiu,
unde au vizitat oraşul, Fabrica de creioane şi tocuri de scris Graţioza, Muzeul
Bruchental, Institutul de boli nervoase, parcul Dumbrava şi Grădina zoologică.
Au continuat excursia vizitând cetatea Făgăraş, apoi Braşovul, unde au vizitat
Fabrica de cremă de ghete Schmall, Fabrica de creme cosmetice Nivea,
Ţesătoria Tellman, Biserica Neagră. Excursia s-a încheiat cu vizitarea celor mai
importante obiective din Bucureştiului: Muzeul Zoologic, Parcul Carol I,
Cişmigiul, Calea Victoriei şi Bulevardul Elisabeta 61 • La excursie participaseră
71 de persoane, iar organizatorii erau foarte mulţumiţi de rezultatele culturale
neaŞteptate 62 . Emoţionantă este constatarea că mulţi dintre ucenicii prezenţi nu
călătoriseră niciodată cu trenul.
Pe aceeaşi linie a "culturalizării" lucrătorilor se înscrie şi acţiunea
Inspectoratului de înfiinţare a şcolilor de alfabetizare. A fost o cerinţă a
Ministerului Muncii prin Oficiul "Muncă şi Lumină", exprimată prin ordinele şi
instrucţiunile emise. Scopul era acela de "luminare sufletească" a muncitorilor
români paralel cu îmbunătăţirea vieţii lor materiale 63 . Pentru îndeplinirea
acestui deziderat întreprinderile şi Inspectoratul au început acţiunile de
înfiinţare a acestor şcoli de alfabetizare. Acestea erau organizate de către
întreprindeple mari şi funcţionau în timpul liber pe lângă secţiile "Muncă şi
Lumină". Intreprinderile mai mici puteau să se asocieze între ele în vederea
înfiinţării acestor şcoli. Unde acest lucru nu era posibil, inspectorii trebuiau să
găsească soluţii pentru a asigura accesul lucrătorilor doritori la şcoală 64 .
Probleme au fost la punerea în aplicare a acestui program. Nu existau
spaţii disponibile, nu era foarte clar cine le preda cursanţilor şi de unde veneau
banii pentru plata profesorilor. Apoi se puneau problema eficienţei acestor
meseriaŞi, impozitul pe salarii, rechiziţii, contracte
a treia pagină se publicau instrucţiunile şi ordinele
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cursuri de alfabetizare în situaţia în care nu exista obligativitatea participării la
ele, muncitorii dacă nu pricep rostul cărţii şi nu pot fi convinşi la aceasta, să fie
lăsaţi în pace 65 . Cu toate acestea, se vor înfiinţa şcoli la Fabrica Arnota Bistriţa
şi la Fabrica Carpatina Brezoi. La Fabrica Carpatina Brezoi s-au organizat
cursuri de educaţie profesională cu tineretul muncitor. Programul acestor
cursuri consta din două grupe de lecţii. Prima grupă era intitulată "Cunoaşterea
Patriei" şi cuprindea istorie, geografie, limba română şi educaţie cetăţenească.
A doua grupă cuprindea "Cunoştinţe elementare profesionale": aritmetică
geometrie şi ştiinţe fizico-chimice, aplicate la meseriile din întreprindere 66.
Cursurile se ţineau de două ori pe săptămână, miercurea şi vinerea, seara între
orele 20-22 în sala Şcolii Primare Carpatina. O atenţie specială s-a acordat
educaţiei religioase a lucrătorilor şi a strângerii relaţiilor cu biserica ortodoxă.
Încă de la început s-a solicitat reprezentaţilor locali de către Oficiul "Muncă şi
Lumină" să intervină pe lângă mitropoliile şi episcopiile din zonă pentru a
solicita delegarea unor preoţi misionari care să frecventeze întreprinderile în
vederea educaţiei creştine a muncitorilor din secţiile Muncă şi Lumină 67 • Prin
urmare, Mitropolia Olteniei a numit preoţi confesori la secţiile "Muncă şi
Lumină": Alexandru Zamfirescu -Secţia Oprea Simian Şi Fii, N.Ionescu
Brezoi-Societăţile Carpatina şi Vasilatul, Gh. Prunescu, Călineşti -Societatea
Naţională de Comerţ Câineni, Minele de Fier ale Statului, Ion AntonescuSalinele C.A.M. din Ocnele Mari, D. Constantinescu -Fabrica de cherestea
Arnota, Bistriţa, N.Anghel- Balş -Secţiile "Muncă şi Lumină" din Balş şi Toma
Tudoran la Întreprinderile din Corabia68 . Programul unei şedinţe religioase, cum
a fost cea desf'aşurată în 26 noiembrie 1943 la Secţia Fabricii Metalurgice
Balşul, cuprindea rugăciunea Tatăl Nostru, rostită în cor .fie toţi participanţii,
după care preotul misionar le-a vorbit desfre semnificaţia Invierii, încheind cu
cântarea religioasă Cu noi este Dumnezeu 6
Pentru recuperarea energiei fizice şi sufleteşti ce pierd muncitorii prin
munca ce o prestează zilnic 70 , Oficiul a înfiinţat case de odihnă la munte şi mare
pentru muncitori şi ucenici, cum erau cele de la Buşteni (40 locuri) şi Predeal
(30 locuri). Au existat propuneri din partea Inspectoratului Rm. Vâlcea pentru
deschiderea unei asemenea case şi la Călimăneşti 71 •
De asemenea, se asigura, mai ales în preajma marilor sărbători
religioase, aprovizionarea muncitorilor săraci cu alimente şi îmbrăcăminte
gratis. Astfel, cu ocazia Crăciunului din 1942, întreprinderile de pe raza
Inspectoratului Rm. Vâlcea au contribuit cu sume importante: Tăbăcăria
Armatei şi secţiile "Muncă şi Lumină" au acordat ajutoare în valoare de
65
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278.020 lei pentru 127 persoane, Fabrica de pielărie şi încălţăminte Oprea
Simian şi Fii din Rm. Vâlcea - 1.000.000 lei pentru 235 persoane, Salinele
CAM Ocnele Mari şi Cooperativa Munca - 60.000 pentru 15 persoane,
Societatea Carpatina şi Secţia Carpatina - 108.000 pentru 82 persoane, Secţia
Vasi1atul Brezoi - 7.000 lei pentru 7 persoane, Societatea Amota Bistriţa 35.000 lei pentru 40 persoane, Industria Metalurgică Balşul din Balş - 20.000
lei pentru 20 persoane 72 . Se căuta încurajarea muncii prin acordarea de premii
în bani muncitorilor merituoşi, mai ales cu ocazia Crăciunului şi a zilei de 1
Mai. Sumele erau donate de către patronii fabricilor şi întreprinderilor. Astfel,
pentru premiile acordate cu ocazia zilei de 1 Mai 1942, Constantin Hanciu şi Fii
a contribuit cu 500 de lei, Oprea Simian şi Fii cu 1.000 lei, Cooperativa
Vâlceana, Moara Geltsch şi Nicolae Lupaş cu 500 lei 73 .
Numai în cursul lunii martie 1944, Societatea Carpatina Brezoi a
cheltuit pentru întreţinerea Şcolii primare şi a Grădiniţei Carpatina suma de
14.070 lei. Pentru cantina şcolară s-a cheltuit suma de 52.035 lei, s-a asigurat
masa timp de 25 de zile pentru 80 de copii săraci şi s-au servit în total 2.000
mese de dimineaţă şi tot atâtea prânzuri. Pentru deţinuţii care lucrau în
întreprindere s-au asigurat alimente şi cărţii în valoare de 10.500 lei 74 .
La nivelul Inspectoratului s-a constituit o comisie pentru repartizarea
premiilor în bani acordate de Ministerul Muncii, Oficiul "Muncă şi Lumină",
alcătuită din Al Clonda, E. Perovici, delegata Inspectoratului Muncii Rm.
Vâlcea, E. Popov, preşedintele Camerei de Muncă Rm. Vâlcea 75 •
Activitatea sportivă s-a bucurat de o atenţie specială din partea
autorităţilor. In consecinţă, secţiile "~uncă şi Lumină" trebuiau să se implice în
organizarea de activităţi sportive. In acest sens, Oficiul Bucureşti a trimis
ordinul nr. 635411943 care prevedea obligativitatea tuturor instituţilor de stat şi
particulare să înceapă organizarea activităţii sportive în aşa fel î~cât până la 1
noiembrie 1944 toate să aibă o organizare sportivă completă 76 . Intreprinderile
numeau un membru din conducere care să răspundă pentru organizarea acestei
activităţi care se desfăşura în cadrul secţiilor, urmând ca asociaţia sportivă a
întreprinderii să poarte denumirea Asociaţia Sportivă "Muncă şi Lumină" ...
(numele întreprinderii)".
Toate manifestările sportive din ţară erau coordonate de către
Organizarea Sportului Românesc, care, împreună cu Oficiul, organizau cursuri
pentru pregătirea îndrumătorilor sportivi necesari desfăşurării activităţilor
sportive în rândul muncitorilor. Fiecare structură teritorială "Muncă şi Lumină"
urma să selecţioneze câte doi salariaţi ai unei întreprinderi, între 19-30 ani,
perfect sănătoşi, bine dezvoltaţi din punct de vedere fizic, cu aptitudini pentru
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sport, o înălţime minimă de 1,65 şi să cunoască bine cel puţin un sport 77 . O
comisie urma să-i supună pe cei înscrişi la probe fizice, care constau din
alergare de viteză la 100 m, săritură în lungime (cel puţin 4 m) şi alergare de
rezistenţă 500 m (trebuia să nu facă mai mult de 2 minute). Cursurile respective
aveau o durată de 20 zile. Pentru o mai bună implicare a autorităţilor locale în
activitatea sportivă, s-au constituit comitete districtuale din care Îaceau parte
printre alţii, prefectul judeţului, primarul oraşului de reşedinţă, delegatul
O.S.R., profesori de educaţie fizică, şeful Inspectoratului Muncii şi al celui de
"Muncă şi Lumină", preşedinţii Camerei de Muncă şi a celei de Comerţ, etc.
La Rm. Vâlcea, comitetul districtual s-a constitui în ziua de 14
noiembrie 1943, într-un cadru festiv, în sediul Prefecturii judeţului, prezidată de
colonelul Muscan, prefectul judeţului 78 . Cu acest prilej s-au trasat şi liniile
noului plan de acţiune în vederea îmbunătăţirii activităţii sportive. Se
propuneau: refacerea pistei de bob de pe Dealul Capela, angajarea unui profesor
de educaţie fizică, amenajarea stadionului Zăvoi, unde urma să se construiască
o cabină cu duşuri pentru sportivi şi să se amenajze o pistă pentru biciclişti 79 •
Mari iubitori de sport s-au dovedit a fi proprietarii fabricii Oprea Simian
şi Fii, care vor înfiinţa şi susţine în cadrul subsecţiei Sport a Secţiei "Muncă şi
Lumină", o echipă de fotbal, înscrisă în federaţia de profil şi una de volei 80 ,
pentru întreţinerea cărora cheltuiseră peste un sfert de milion de lei. Greutăţile
erau inerente, iar într-o adresă către Oficiu, aceştia arătau: Binevoiţi a cunoaşte
că nu ne putem permite manifesta în cadru exterior, deoarece taxele cerute nouă
de către organele financiare asupra biletelor de intrare la meciuri sunt
extraordinar de mari. Meciurile date numai pentru lucrători nu ne pot sub nici
un motiv acoperi nici cel puţin 115 din cheltuielile efectuate cu meciul respectiv
necum să mai putem recupera ceva din cheltuielile iniţial făcute pentru
înfiinţarea şi pe care noi trebuie să le restituim de unde le-am luat. Manifestarea
această publică este executată strict de lucrători şi accesul celuilalt public din
afara organizaţiilor muncă şi Lumină este rentru noi un element de susţinere
fără de care nu putem continua cu sportul 1• De lipsuri materiale se lovea şi
Secţia Carpatina, care solicita repartizarea unui număr de 28 perechi de bocanci
pentru echipa de fotbal 82 . La Secţia C.A.M. Salina Ocnele Mari erau amenajate
un teren pentru tenis de câmp, o popicărie şi o sală pentru biliard, iar în proiect
se intenţiona cumpărarea unui teren pentru amenajarea unui stadion pentru
fotbal şi procurarea de echipament necesar 83 .
La mijlocul anilor '30, în contextul internaţional al apariţiei şi
răspândirii în Europa a revizionismului şi naţionalismului (vezi curentele
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fascist, hitlerism, comunism), România s-a simţit ameninţată de vecinii săi, iar
după pierderiJe teritoriale din 1940, s-a accentuat şi mai mult latura patriotică şi
naţionalistă. In timpul războiului toate aceste manifestări au fost încurajate de
guvernul antonescian, iar Oficiul a fost instrumentul principal de propagandă şi
răspândire a acestor idei şi de creştere în rândul populaţiei a sentimentului
patriotic. Prin urmare, se acorda o mare importanţă sărbătoririi evenimentelor
importante din istoria naţională, cum ar fi: 24 Ianuarie, 1 Decembrie, declararea
Independenţei de Stat de la 1877, 10 Mai etc. O atenţie deosebită se acorda
sărbătoririi zilei 1 Mai, care era declarată prin legea de organizare a Oficiului
"Muncă şi Lumină" Sărbătoarea Muncii. Oficiul, prin structurile sale teritoriale
trebuia să ia toate măsurile pentru ca această zi să se sărbătorească într-un mod
cât mai înălţător, în toate centrele muncitoreşti. În acest scop, au fost emise
chiar şi Instrucţiuni pentru sărbătorirea acestei zi. Potrivit acestora, sărbătoarea
avea două părţi: o parte oficială, în cadrul căreia se ţineau slujbe religioase, se
aprindeau lumânări şi se depuneau flori la Colţul Eroilor (loc din întreprindere
dedicat cinstirii memoriei celor căzuţi pe front), se organizau şezători, în
programul cărora domina nota patriotică de unire şi de credinţă în Rege şi
84
Conducător şi aveau loc serbări organizate cu sprijinul secţiilor din cuprinsul
Inspectoratului. Programul începea cu Imnul Regal şi se încheia cu Pui de lei
sau Hora Unirii. A doua parte a manifestărilor era dedicată organizării de
serbări câmpeneşti, spectacole de teatru şi manifestări sportive (fotbal, volei,
gimnastică). La aceste evenimente participau oficialităţile locale, civile şi
militare, precum şi patronii întreprinderilor, care erau obligaţi să acorde sprijin
material. De acelaşi interes se bucura Ziua Unirii, 24 Ianuarie, pentru
sărbătorirea căreia se desfăşurau programe cultural-artistice adecvate rostului şi
importanţei ce reprezintă aceasta sărbătoare naţională pentru poporul nostru,
mai ales în circumstanţele actuale. De aceea, pe lângă producţiunile artistice ca,
declamaţiile, recitaluri şi coruri patriotice, de asemenea, dansuri naţionale, o
grije deosebită trebuie să acordaţi conferinţelor ce se vor rosti cu acest prilej în
cadrul secţiilor "Muncă şi Lumină" 85 • Ideea centrală a acestor conferinţe era
aceea a necesităţii solidarităţii naţionale în faţa duşmanului "roşu" de la Răsărit.
Conferinţele trebuiau să atingă următoarele puncte: purtăm lupta peste hotare
împotriva bolşevismului fiind că până când nu vor fi învinşi cu desăvârşire, ai
nu vor fi tot atât de primejdioşi. Pentru noi, primejdia sovietică nu se găseşte
numai în aproprierea hotarelor ci şi în ideile nesănătoase bolşevice .... Purtând
lupta în răsărit, vom putea câştiga cu uşurinţă în apus ceea ce ni s-a răpit. Dacă
am înceta în aceste clipe lupta cu bolşevicii, zadarnice ar fi toate jertfele ce am
făcut până acum. 86 Ocazional, se organizau serbări cu o tematica specială. Aşa a
fost cea intitulată "Ziua Temperanţei", organizată de către Liga Temperanţa,
care avea ca scop combaterea alcoolismului şi educaţia civică, culturală şi
morală a populaţiei. Toate cuvântările rostite cu acest prilej avea ca subiect
84
85
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acoolismul şi consecinţele lui, precum şi îndemnul la cumpătare şi abstinenţă de
la consumarea băuturilor alcoolice 87 . La 31 octombrie 1943, la iniţiativa Casei
de Economii şi Consemnaţiuni, s-a sărbătorit Ziua Economiei, prilej cu care
s-au ţinut conferinţe în cadrul cărora s-a vorbit despre importanţa cumpătării şi
economiei în vremuri de război.
Un eveniment aparte a fost organizarea Săptămânii Olteniei la Craiova
în octombrie 1943, la care au participat reprezentanţi ai secţiilor "Muncă şi
Lumină" din zona Olteniei, unde urma să se prezinte tot ce Oltenia are mai
deosebit şi caracteristic 88 . S-au organizat expoziţii grafice cu cele mai
reprezentative activităţi ale secţiilor, spectacole diverse, precum şi un festival
de teatru muncitoresc~ la care au participat toate autorităţile, inclusiv ministrul
muncii, I.D. Enescu. In programul festivalului s-au regăsit şi două formaţii din
Vâlcea: corul Secţiei Oprea Simian şi Fii, care a interpretat muzică populară
oltenească şi fanfara Secţiei Carpatina Brezoi 89 . Succesul corului Secţiei Oprea
Simian şi Fii a fost foarte mare, fapt ce a determinat Inspectoratul Rm. Vâlcea
să propună Oficiului acordarea unei distincţii pentru întreaga activitate atât
corului cât şi preşedintelui secţiei, Eugen Popov şi profesorului N. Popescu. În
plus au fost invitaţi să prezinte un program la Radio Bucureşti într-o zi de
duminică90 . De o atenţie specială ~e bucura sărbătoarea Crăciunului din partea
Oficiului şi inspectoratelor locale. In acest sens s-au emis instrucţiuni prin care
se cerea autorităţilor locale tot sprijinul pentru organizarea cât mai bună a
sărbători. Serbările respective trebuiau să arate obiceiurile şi datinile legate de
Naşterea Domnului, precum Steaua, Irozii, Pluguşorul. Patronii erau încurajaţi
să ofere daruri şi premii în bani muncitorilor şi ucenicilor merituoşi 91 • Un
exemplu elocvent în acest sens este dat de modul cum a fost sărbătorit
Crăciunul la Întreprinderea Industria Metalurgică Română "Balşul" din Balş,
Romanaţi în 1943. La serbarea au participat patronii, Alexandru şi Ioachim
Dumitrescu, preotul m1Slonar Lucian Celăreanu, soţiile muncitorilor
concentraţi, ~recum şi întreg personalul muncitoresc şi de conducere din
întreprindere 2 . Serbarea a fost deschisă cu rostirea rugăciunii Tatăl Nostru şi
intonarea Imnului Regal de către corul secţiei. S-au cântat colinde, cântece
dedicate sărbătorii, iar la final s-au împărţit daruri: gratificaţii în bani, 20
costume de haine gata confecţionate, stofă pentrtu 28 costume de haine, 30
perechi de ciorapi de lână, marame de mătase pentru fetele muncitorilor, 27
halate pentru ucenici, porumb pentru sotiile concentraţilor. Valoarea totală a
acestora s-a ridicat la suma de 808.800 leit,~ 3 .
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La Secţia Carpatina Brezoi în 1942 s-au acordat daruri în valoare de
8.000 lei, la Exploatarea Minieră Valea lui Stan, în v'!_loare de 20.000 lei,
Tăbăcăria Nicolae Lupaş, în valoare de 150.000 lei, Intreprinderea Oprea
Simian, în valoare de 1.000.000 lei, iar la Depozitul de Fermă Vlăduleni în
valoare de 60.000 lei 94 . Nu întotdeauna aceste evenimente se bucurau de atenţia
patronilor şi personalului de conducere din instituţii şi întreprinderi, după cum
remarca însuşi Oficiul într -o adresă din februarie 1944. Lipsa acestora genera o
situaţie îngrijorătoare, de neîncredere în rândul muncitorilor. Pentru înlăturarea
acestor situaţii s-a dispus luarea mai multor măsuri, printre care implicarea
comandanţilor militari ai întreprinderilor în organizarea evenimentelor "Muncă
şi Lumină", acordarea de sprijin material şi moral pentru reuşita manifestărilor
respective etc. 95
Pe linia îmbunătăţirii vieţii muncitorilor se înscria şi programul
"Frumuseţea Muncii" înscris în legea de organizare a Oficiului. Reprezenta o
acţiune de durată, de convingere şi iluminare a lucrătorilor. Se urmărea prin
aceste activităţi convertirea muncitorilor la o concepţie nouă de viaţă. Munca
este o datorie de onoare faţă de noi înşine şi faţă de neamul nostru şi avem
datoria să-i asigurăm un cadru demn, frumos şi sănătos. Nu este suficient să
ridicăm uzine şi fabrici perfecte, cu instalaţiile cele mai moderne de lucru, cu o
frumuseţe desăvârşită înăuntru şi în afară. Principalul este ca sufletul care
trăieşte în aceste uzine să fie la înălţimea acestei frumuseţi. 96
Programul avea mai multe etape. Prima etapă urmărea asigurarea
curăţeniei şi ordinii, mai precis îndepărtarea gunoaielor şi murdăriei din curţi şi
ateliere, curăţenia drumurilor de acces, aşezarea în ordine a sculelor, zugrăvirea
pereţilor, etc. Se organizau concursuri pentru desemnarea celui mai frumos şi
curat atelier. A doua etapă avea în vedere ţinuta şi igiena muncitorilor, prin
dotarea cu halate de lucru, vestiare, spălătoare şi duşuri, supravegherea igienei
locuinţei lucrătorilor. Programul mai avea în vedere organizarea tehnică a
atelierelor, sănătatea lucrătorilor şi asigurarea asistenţei sociale a acestora. 97 De
exemplu, potrivit Dării de seamă pe anul 1943, echipa "Frumuseţea Muncii"
din cadrul Secţiei Carpatina Brezoi, a fost echipa cu cel mai vast program de
lucru din toate echipele secţiei 98 • S-au efectuat peste 1.037 ore de lucru în afara
serviciului la care au participat peste 120 de lucrători, executându-se lucrări de
curăţenie, ordine şi înfrumuseţare, evaluate la suma de 31.11 O lei. Pentru
asigurarea igienei muncitorilor s-au construit băi cu duşuri, ceea ce era pentru
oficiali un semn îmbucurător că muncitorimea noastră a intrat din acest punct
de vedere pe calea civilizaţiei şi higienei 99 •
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De asemenea, Secţia Salina C.A.M. Ocnele Mari avea condiţiile
necesare asigurării unei bune igiene pentru muncitori. Aceştia aveau acces la o
baie cu 6 duşuri, un spălător, vestiar, dispensar, cantină cu sală de mese şi oficiu
de aprovizionare 100 • La Secţia Amota Bistriţa erau organizate un dispensar şi un
oficiu de aprovizionare, iar la Secţia Balşul, se montaseră 6 duşuri, spălător,
vestiar, cantină şi sală mese, precum şi oficiu de aprovizionare. În general,
muncitorii au fost reticenţi faţă de aceste încercări de introducere a unor
elemente de civilizaţie în viaţa lor. Oficialii "Muncă şi Lumină" se plângeau de
atitudinea acestora. De multe ori aceştia refuzau să facă baie, furau săpunul
alocat, ceea ce a determinat introducerea obligativităţii de a face într-una din
zilele săptămânii baie.
Evenimentele din anul 1944 şi-au pus amprenta şi asupra organizării şi
funcţionării Oficiului şi, implicit, asupra structurilor locale ale acestuia. În mai
1944, Oficiul a fost evacuat la Buşteni, judeţul Prahova. Potrivit ordinelor
primite, Inspectoratele locale de îşi continuau activitatea, în ciuda greutăţilor:
nu înseamnă că trebuie să ne pierdem cumpătul, dezinteresându-ne de recreaţia
muncitorilor, ci dimpotrivă să menţinem prin toate mijloacele moralul acestora,
o bună stare de spirit şi să înlăturăm orice motive de desagregare sufletească 101 •
Activitatea secţiilor urma să se restrângă, investiţiile făcute să fie mai
mici, iar conferinţele, şezătorile, spectacolele şi celelalte activităţi de
propagandă urmau să se axeze pe explicarea situaţiei în care se afla România şi
necesitatea păstrării încrederii în biruinţa dreptăţii româneşti 102 .
După înlăturarea regimului antonescian şi schimbarea totală a cursului
războiului, instituţia nu şi-a mai găsit locul în structura statului român. Prin
urmare, prin Decretul-Lege 16/20 ianuarie 1945, Oficiul "Muncă şi Lumină" se
transformă în Oficiul Muncitoresc de Educaţie şi Cultură. Toate activităţile şi
aşezămintele care erau sub controlul Oficiului urmau să poarte numele de
activităţi şi aşezăminte culturale muncitoreşti, denumirea fiecărei activităţi
urmând să se facă prin decizie ministerială.
Se încheia astfel, din punct de vedere legal, activitatea unei instituţii, dar
scopul şi mijloacele folosite se vor regăsi ulterior în alte modele folosite după
instaurarea regimului comunist, precum "Cântarea României", "Daciada".
Cu toate bunele intenţii ale iniţiatorilor se poate constata totuşi că, din
cauze obiective, precum lipsa mijloacelor materiale şi financiare, desfăşurarea
războiului, lipsa de personal specializat, opoziţia însăşi a celor cărora li se
adresau aceste programe etc., nu întotdeauna acţiunile desf'aşurate de secţile
"Muncă şi Lumină" înfiinţate în întreprinderi şi -au atins scopul. De aceea, de
multe ori se crea impresia unei munci "iluzorii", a unei activităţi care necesita o
mai mare implicare în viaţa şi timpul liber al unei clase muncitoreşti incipiente,
nepregătite şi needucate corespunzător acestor cerinţe.
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Un capitol uitat din Istoria Românilor: Administraţia
românească a Transnistriei

civilă

Vasile STANCU
A Forgotten Chapter in Romanian History: The Romanian Civil
Administration in Transnistria
Abstract
Situated within the start ofthe anti-soviet war, in the swnrner of 1941, the first
part of this paper looks at Romanian participation In the military operations, beyond
the natural border of the country, the river Nistru, as well as the agreements between
the Romanians and the Germans regarding the establishment of the Romanian civil
administration between Nistru and Bug, in the so-called Transnistria province. The
Romanian-German agreement in Tighina (August 30. 1941) stipulated the territorial
boundaries, the area and the population over which Romania had responsibility
conceming the safety, the administration and the economic exploitation. The paper
goes on to describe the administrative system of the province, which was different than
the one existing within the national territory or the one in Basarabia and Bucovina. The
administrative system was enacted by the Decree No.l of August 19, 1941, which was
issued by the leader of the state, Ion Antonescu, and the more than 10.000 judicial
standards, issued by the govemor of Transnistria, professor Gheorghe Alexianu, that
regulated all the administrative, social, economic and politica! activity of the region. In
the second part of the paper, the author cites the revival of the economy, especially in
the agricultura! and transportation fields. He also cites the policy regarding the change
of rapport conceming property rights, by gradually transferring the property rights
from the state to the private owners, a fact that is accented in the final part of the paper
in the "Conclusions" section.
Keywords: Transnistria, anti-soviet war, agreement, civil administration,
province, govemor, judicial standards, private owners.

1. Naşterea Guvernământului Transnistria.
Încă de la începutul lunii august 1941, eliberarea Basarabiei şi
Bucovinei de Nord era un fapt împlinit. Spre surprinderea generală însă, trupele
Armatei române, de la mijlocul lunii iulie, se angajaseră în operaţiuni militare
dincolo de Nistru. La 3 august, Armata a 3-a română relua ofensiva spre Bug,
iar Armata a 4-a era dirijată spre Odessa. La 4 august, Hitler se întâlnea cu
Antonescu, la Comandamentul Grupului de Armate "Sud", prilej cu care Hitler
i-a comunicat lui Antonescu că misiunea armatei române se va lărgi dincolo de
Nistru, precizându-i inclusiv atribuţiile sporite ale guvernului român în
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administrarea Transnistriei 1• Această solicitare nu era întâmplătoare. Într-o
scrisoare, din 31 iulie 1941, adresată lui Hitler, prin care îi mulţumeşte pentru
aprecierile deosebite făcute la adresa ostaşilor români, Antonescu confirma,
ceea ce îl rugase şi pe von Killinger să-i comunice, că voi merge până la capăt
în acţiunea ce am pornit la răsărit împotriva marelui duşman al civilizaţiei, al
Europei şi al ţării mele: bolşevismul rus. 2 Această hotărâre va crea, în plan
intern, începutul opoziţiei partidelor istorice faţă de politica externă a
conducătorului statului, care va duce în final la înlăturarea sa prin actul de la 23
august 1944. Pe plan extern, se va pune problema, din partea principalului aliat
- Germania - a rolului şi contribuţiei României în desfăşurarea viitoare a
războiului, cât şi a reacţiei Marii Britanii şi dominioanelor sale care vor declara
pe rând război României începând de la 6 decembrie 1941 (Canada şi Noua
Zeelandă 8 dec., Australia 10 dec., Uniunea Sud-Africană 11 dec.) şi-n anul
următor, a S.U.A. care vor declara război statului român, la 6 iunie.
Într-o scrisoare, din 14 august, Hitler îl informa pe Antonescu despre
acţiunile militare viitoare în zona de cooperare a celor două armate şi-i
propunea: "Primul ţel în spaţiul operativ la N. de Marea Neagră îl văd
împiedicarea inamicului de a constitui un nou front defensiv organizat pe Nipru,
cucerind peninsula Crimeea, care formează pentru adversar, baza sa aeriană în
atacurile teritoriului petrolifer român, iar pentru noi pe aceea a continuării
urmăririi. În cadrul acestor operaţiuni viitoare, propun în dezvoltarea acestui
gând al meu, ca dv. domnule general Antonescu, să luaţi în primire, după
atingerea Niprului inferior cu grosul forţelor dv. siguranţa teritoriului dintre
Nistru şi Nipru" 3 . Hitler îi mai cerea aprobarea ca marile unităţi române rapide
- Corpul de Cavalerie, Brigada mecanizată şi Corpul vânătorilor de munte - să
participe sub comandă germană, la operaţiile viitoare de la răsărit de Nipru.
Chiar din debutul scrisorii de răspuns, din 17 august, care avea patru puncte,
Antonescu se angaja, să contribuie cu trupele române la desăvârşirea victoriei
dincolo de Nipru şi la salvarea civilizaţiei, dreptăţii şi libertăţii popoarelor,
adăugând voluntar la cererile militare germane şi colaborarea aviaţiei şi forţelor
maritime române. În următoarele puncte accepta propunerea fiirerului, însă cu
unele condiţii: "2. Îmi asum, conform dorinţei Excelenţei Voastre, paza, ordinea
şi siguranţa în teritoriul dintre Nistru şi Nipru. Rămâne ca acest teritoriu să fie
delimitat spre nord. 3. După cum am făcut cunoscut şi domnului ministru von
Killinger, nu aş fi în măsură, din lipsă de mijloace şi organe pregătite, să-mi iau
răspunderea administraţiei şi exploatării economice a teritoriului decât între
Nistru şi Bug, aceasta cu atât mai mult cu cât întreg teritoriul ţării şi, mai ales,
cel al Basarabiei, are nevoie de totală refacere şi reorganizare administrativă şi
Mihai Fătu, Antonescu şi Opoziţia (1940-1944), Ed. Tipoalex, 2000, p. 198.
Florin Constantiniu - coord., Antonescu - Hitler, Corespondenţă şi întâlniri inedite (1 9401944), vol. 1, Ed. Cozia Ed.-Co, Bucureşti, 1991, p. 118.
3
Ibidem, pp. 119-120.
1
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economica. 4. Pentru a se asigura ordinea, administraţia în exploatarea
economică a teritoriilor ocupate, în vederea continuării războiului, cred absolut
necesar a se realiza o conducere unitară şi a se înlătura suprapunerea a două
autorităţi. În consecinţă, rog pe Excelenta Voastră să binevoiască a da
instrucţiuni precise, care să stabilească că drepturile şi răspunderea administrării
şi exploatării economice între Nistru şi Bug precum şi a pazei, siguranţei şi
ordinei în întreg teritoriul dintre Nistru şi Nipru, revin în întregime
subsemnatului"4 . Deci, Ion Antonescu era hotărât, invocând lipsa de mijloace şi
organe, precum şi necesitatea reorganizării ţării, să nu depăşească, în privinţa
administraţiei, linia râului Bug. La 19 august este dat Decretul nr. 1 privind
înfiinţarea Administraţiei civile a Transnistriei. Acesta prevedea limitele
teritoriale şi numirea Guvernatorului civil al Transnistriei în persoana
profesorului universitar Gheorghe Alexianu, care-şi avea sediul provizoriu la
Tiraspol. Pentru reglementarea statutului Transnistriei a avut loc la Tighina, pe
30 august 1941, semnarea acordului român o-german de către reprezentanţii
militari ai celor două ţări, numit "Înţelegeri: asupra siguranţei, administraţiei şi
exploatării economice a teritoriilor dintre Nistru şi Bug (Transnistria) şi BugNipru (regiunea Bug-Nipru)". Teritoriul care trecea sub administraţie
românească - Transnistria - avea o suprafaţă de 39.733 km. pătraţi cu o
populaţie de 2.326.266 locuitori. Înţelegerea stabilea responsabilitatea
României pentru siguranţa, administraţia şi exploatarea economică a
Transnistriei, precum şi pentru siguranţa în teritoriul dintre Bug şi Nipru, şi
responsabilitatea Germaniei pentru administrarea şi exploatarea economică a
teritoriului dintre Bug şi Nipru. În privinţa subordonării tactice a trupelor de
siguranţă române în teritoriul Bug-Nipru, trupele române se aflau sub ordinile
comandamentului corpului de armată român, autorităţile germane din regiune
fiind în drept, în caz de forţă majoră, să solicite intervenţia acestora. De
remarcat faptul că, înţelegerea de la Tighina nu specifica clar dacă teritoriul
Transnistriei rămânea temporar sau definitiv sub administraţie românească.
După părerea istoricului Andreias Hillgruber, partea română nu a insistat asupra
precizării caracterului acordului de la Tighina pentru a nu lăsa să se înţeleagă că
România ar fi de acord cu o compensaţie teritorială în est în schimbul nordului
Transilvaniei 5 • În acest sens, însărcinatul cu afaceri român de la Washington,
Brutus Coste, a transmis, la patru zile de la semnarea înţelegerii, secretarului de
stat al Statelor Unite, Cordell Huli, poziţia guvernului român prin care se
evidenţia faptul că România a intrat în război doar pentru a-şi elibera teritoriile
anexate de Uniunea Sovietică în 1940, iar trecerea Nistrului s-a făcut din
considerente strategice. Ocuparea Transnistriei s-a făcut din raţionamente
militare şi ca despăgubire pentru daunele provocate de U.R.S.S. în Basarabia
4

Ibidem, p. 121-122.
Demir Dragnaev, coord., O istorie a regiunii Transnistriene din cele mai vechi timpuri până în
prezent, compendiu, Ed. Civitas, Chişinău, 2007, p. 296.
5
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timp de un an; România nu formula pretenţii teritoriale faţă de U.R.S.S. şi
considera recuperarea Nordului Transilvaniei ca "o problemă prioritară a
politicii naţionale" 6 • Este edificator în această privinţă şi un Raport de Cercetare
şi Analiză al Oficiului pentru Servicii Strategice (nr.1518117 decembrie 1943)
din Statele Unite, care concluziona asupra problemei Transnistriene: Dacă a
consimţit să administreze (militar) provincia, în schimb Antonescu a respins
toate propunerile ca aceasta să fie anexată de România, deşi propaganda oficială
a făcut mult caz de faptul că, din cele două milioane şi jumătate de locuitori ai
Transnistriei, câteva sute de mii sunt de origine română. Eforturile nemţilor de
a-1 convinge pe recalcitrantul lor aliat să accepte acest dar, drept compensaţie
pentru pierderea Transilvaniei de nord, s-au soldat cu un eşec totaC.
administraţiei româneşti instaurat în Transnistria.
Pornind de la faptul că România nu avea drept de suzeranitate asupra
teritoriului Transnistriei, regimul de administrare al provinciei a fost deosebit
de cel existent pe teritoriul naţional sau al Basarabiei şi Bucovinei. Prin
Decretul nr. 1, emis de Ion Antonescu la 19 august, la care ne-am mai raportat,
se mai stabilea că guvernatorul era mandatat cu depline puteri în conducerea
Transnistriei, având autoritatea oficială de a emite ordonanţe pentru buna
funcţionare a administraţiei şi desfăşurarea activităţilor în toate domeniile vieţii
politice, economico-sociale, juridice şi cultural-spirituale•. Cercetând
"Buletinele Transnistriei" nr. 1 şi 2, am constatat că Alexianu, a emis în
organizarea acestui ţinut nu mai puţin de 11.076 decrete-legi, decrete,
ordonanţe, decizii, circulare şi instrucţiuni care au îmbrăcat întreaga activitate
socială, economică şi politică a acestei regiuni, scria Şerban Alexianu, fiul
guvernatorului 8 . Prof. Alexianu era ajutat de funcţionari numiţi, aduşi din ţară
sau localnici, care erau plătiţi cu salariul îndoit în lei, şi cu o alocaţie de
întreţinere, în R.M. (Reichskreditkassenschein - marca de ocupaţie introdusă în
Transnistria, care era şi singura monedă de circulaţie în regiune n.n. ), până la
maxim salariul îndoit în lei. Prin Decretul nr. 3, din 4 octombrie 1941, Ion
Antonescu stabilea că "guvernatorul este împuternicitul Comandantului de
Căpetenie al armatei pentru conducerea administraţiei în Transnistria, purta

II. Regimul

6

Ibidem, p. 297.
Larry L. Watts, O Casandră a României. Ion Antonescu şi lupta pentru reformă 1918 1941,
Ed. Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1993, p. 14.
• Guvernatorul avea ca atribuţii: reprezentarea Transnistriei şi asigurarea unităţii ei; aplicarea în
provincie a programului de activitate stabilit de Comandantul de Căpetenie al Armatei
(generalul Ion Antonescu n.n.); exercitarea controlului asupra actelor şi organelor din
subordine; dreptul de a lua decizii şi a elabora ordonanţe şi regulamente aplicabile pe întreg
teritoriul provinciei; responsabilitatea de menţinere a ordinii publice, iar în caz de necesitate
puterea de a cere intervenţia armatei. (O istorie ... , p. 298)
Şerban Alexianu, Monografie Gheorghe Alexianu. Transnistria, un capitol în istoria omeniei
româneşti, Ed. Vremea, Bucureşti, 2007, p. 119.
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titlul de guvernator civil şi era asimilat, în ceea ce priveşte salariul şi
cheltuielile de reprezentare, cu miniştrii secretari de stat". 9 La instalarea în
funcţie a prof. Gheorghe Alexianu, situaţia reală a Transnistriei, descrisă de
Olivian Verenca, secretarul lui Alexianu pe toată perioada mandatului său în
regiune se prezenta astfel: "Pretutindeni amprentele războiului: gropi adânci,
urme ale bombardamentelor, carcase de tancuri şi camioane arse, tehnică de
luptă distrusă, tractoare şi maşini stricate sau abandonate, tranşee fără sfârşit.
Sârmă ghimpată, fiare contorsionate, cadavre de oameni şi animale, iar de-a
lungul drumului, furnicar de lume într-un exod de neînţeles.... Sistemul şi
metodele folosite de ruşi în a distruge totul în retragerea lor m-au făcut pentru
prima oară să văd pe viu şi să înţeleg principiul pământului pârjolit - al
distrugerii totale. ... Mai târziu, pe măsură ce noul guvernământ civil lua în
primire teritoriul ce fusese hărăzit să-1 refacă şi administreze, efectele
distrugerilor au apărut mai puternic şi gravitatea lor aproape totală. Totul în
zonă era sistematic distrus după un plan dinainte conceput şi executat diabolic;
resursele principale, uzine şi fabrici, energia electrică şi apa, în oraşe până şi
canalizările erau scoase din funcţiune. În întreaga întindere a Transnistriei, până
şi în cel mai mic cătun, dacă exista acolo o mică activitate de producţie - mori,
prese de ulei - erau distruse sau arse, iar în colhozuri şi sovhozuri (cooperati ve
agricole de producţie şi de stat în agricultura sovietică n.n.), utilajele,
motoarele, tractoarele şi uneltele agricole de lucru şi recoltat erau distruse sau
scoase din uz, magaziile şi depozitele care nu fuseseră complet golite şi
evacuate erau arse, dărâmate, de nefolosit, iar peste tot sursele de apă potabilă
erau otrăvite sau distruse. Tabloul ce-ţi apărea în faţa ochilor era acela al unei
provincii pustiite în lung şi-n lat de viaţă, sate şi oraşe făcute scrum şi dărâmate,
localnici rămaşi în voia soartei, fără hrană sau vreun ajutor. Până la luare în
primire a provinciei de cei însărcinaţi cu administrarea civilă, atât armata
română, prin serviciul de capturi al armatei, cât şi cea germană, prin renumitele
Einzatzgruppen, au preluat nenumărate bunuri materiale, adesea fără nici o
legătură cu nevoile directe ale armatei, fapt care, în economia generală a
teritoriului unde se instala noua administraţie, însemna încă un obstacol serios
de depăşit. Şi la toate acestea s-a adăugat din plin jaful populaţiei locale, care
după două decenii de comunism şi proprietate colectivă, s-a dedat la sustragerea
şi însuşirea bunurilor, a operelor de artă sau de valoare de prin muzeele de stat
şi edificiile publice, a unor materiale şi piese demontate de prin instalaţiile din
intreprinderi, a motoarelor şi utilajelor ce credeau că le-ar putea folosi la
ceva" 10. Se realiza reprivatizarea, ceva puţin mai sălbatică decât cea pe care o
cunoaştem după 1989, dat fiind condiţiile războiului, dar cu aceeaşi furie
distrugătoare care au adus apoi pagube imense economiei naţionale şi tuturor
celorlalte domenii ale vieţii socio-culturale. Tiraspolul, continua Octavian
9

Demir Dragnaev, coord., op. cit., p. 297.
Olivian Verenca, Administraţia civilă în Transnistria, 1941-1944, Bucureşti, 2000, p. 10.
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Verenca, plin de soldaţi germani şi români, de localnici şi de săteni veniţi din
localităţile din vecinătate, cu căruţe, coşuri sau doar saci spre a ridica, fura şi
căra din locuinţele părăsite sau distruse, din depozitele şi magazinele sparte sau
devastate, tot ce se putea lua, ni s-a înfăţişat ca într-o viziune de coşmar 11 •
Acesta era situaţia complexă în care venea guvernatorul Alexianu şi
atmosfera în care trebuia instalată, la sfârşitul lunii august 1941, administraţia
românească, în condiţiile în care nu avea deocamdată nici un funcţionar public,
cu excepţia secretarului său, şi, se putea bizui, pentru paza teritoriului şi ordinii,
pe trei divizii româneşti dislocate în regiune. După cucerirea Odesei, care
devine capitala provinciei şi sediul guvernământului, toate unităţile militare au
fost puse sub comanda generalului N. Macici, comandantul Corpului 2 de
armată română, care a devenit comandant al Transnistriei. Legătura dintre
guvernământul civil şi instituţiile centrale ale statului se realiza prin intermediul
Cabinetului Civilo-Militar pentru Basarabia, Bucovina şi Transnistria, care
dispunea de un serviciu de coordonare, compus din delegaţi ai tuturor
departamentelor, cu atribuţia de a soluţiona cererile guvernatorilor celor trei
provincii şi de un serviciu administrativ cu misiunea de a comunica actele între
Guvernul României şi provinciile mai sus menţionate. Tot Ordonanta nr. 8, din
12 septembrie 1941, semnată de Gheorghe Alexianu, reglementa şi organizarea
administrativă a provinciei care reprezenta o unitate administrativă cu viaţă şi
conducere proprie, organizată pe principiul autonomiei locale ... În organizarea
administrativ-teritorială Alexianu a pornit de la principiul unei administraţii
active şi vii, care să preia pentru început sistemul de lucru găsit, modelându-1
împrejurărilor cu corectivele necesare şi potrivite, pentru a obţine în cel mai
scurt timp randamentul scontat. În acest sens, toate aşezările locale din
Transnistria care avuseseră în trecut o administraţie proprie formau o comună 12 •
Astfel, Transnistria a fost împărţită în 13 judeţe şi 64 de raioane, la care se va
adăuga, după cucerirea Odessei, cea de-a 14-a unitate administrativă, cu două
municipii (Odessa şi Tiraspol), 15 comune urbane, 18 comune suburbane, 1363
de comune rurale care cuprideau 2568 de sate şi 72 cătune. Cele 13 judeţe erau:
Ananiev, Balta, Berezovca, Dubăsari, Golta, Jugastru, Moghilău, Oceacov,
Odessa, Ovidiopol, Râbniţa, Tiraspol, Tulcin, plus oraşul Odessa. Acestea nu
aveau personalitate juridică şi nici buget propriu, ele constituind circumscripţii

11

Ibidem, p. 11.
• De la 12 sept. 1941, potrivit Ordonanţei nr. 8, guvernatorul, în afara secretarului general, era
ajutat în activitatea sa de un cabinet civil, unul militar, un oficiu de studii şi unul de statistică şi
îşi exercita prerogativele prin intermediu a 11 Direcţii, numărul lor în timp ajungând la 23, care
aveau aceleaşi atribuţii ca şi ministerele, dispunând de serviciile administrative necesare
aplicării acestora. Direcţia Administraţiei şi Muncii, Agriculturii, Economiei, Sănătăţii,
Învăţământului şi Cultelor, Justiţiei, Financiară, a Drumurilor, Construcţiilor, Poştei,
Telegrafului şi Telefonului, Căilor Ferate şi Tehnică. (O istorie ... p. 298).
12
Şerban Alexianu, op. cit., pp. 138-139.
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teritoriale de control şi îndrumare ale celor 64 de raioane şi 1378 de comune
rurale şi urbane.
Comuna era condusă de un primar, ajutat de sfatul sătesc format din trei
locuitori aleşi din rândul celor care făceau parte din obştea comunei, care
primeau însărcinări din partea primarului. La oraşe, în funcţie de numărul
locuitorilor, primarul era ajutat de unul sau doi ajutori de primari, numiţi de
prefectul judeţului, iar la municipii de guvernator. Fiecare primărie trebuia să
aibă numărul necesar de funcţionari, numiţi de primari. Mai multe comune
formau un raion, condus de un pretor numit de guvernator. La nivelul de
administrare a fiecărui raion, care cuprindea între 30.000- 50.000 de locuitori,
se aflau între 25 şi 45 de funcţionari recrutaţi dintre localnici sau aduşi din
ţară 13 • Trei-cinci raioane alcătuiau un judeţ condus de un prefect ajutat de doi
subprefecţi, din care unul în mod obligatoriu trebuia recrutat dintre localnici.
Acesta dispunea de: un serviciu sanitar, un inginer agricol, un inginer mecanic,
un specialist în economie şi un inspector şcolar. Prefectul era numit direct de la
Bucureşti şi provenea, de regulă, din rândul ofiţerilor din armata română. În
practică, asigurarea personalului pentru instituţiile centrale şi locale ale
Transnistriei a constituit una dintre marile probleme. Documentele de arhivă
demonstrează că din rândullocalnicilor au fost recrutaţi 29.266 de funcţionari,
dintre care 8.207 pentru administraţia centrală, iar 21.059 - pentru cea locală.
Din România au sosit 8445 de funcţionari, dintre care 3.216 au fost repartizaţi
14
în administraţia centrală, iar 5.229 în cea locală .

III. Viata

economică

a Transnistriei în perioada

administraţiei

româneşti.

Primele ordonanţe emise de Guvernământul Transnistriei reflectă
principalele preocupări de a readuce viaţa populaţiei la normalitate. Încetarea
jafurilor asupra patrimoniului public şi refacerea pe cât posibil a acestuia;
reluarea activităţii fostelor colhozuri şi sovhozuri prin autorizarea de către
autorităţile locale a tuturor persoanelor care au avut funcţii şi inventar
aparţinând acestor unităţi economice, de a-şi reîncepe activitatea; adunarea
recoltei de pe ogoarele rămase nerecoltate datorită operaţiunilor militare,
repartizarea acesteia şi aprovizionarea populaţiei cu alimente şi alte produse
strict necesare; organizarea învăţământului şi a ocrotirii sănătăţii; recenzarea
tuturor meseriaşilor în scopul începerii lucrărilor de reconstrucţie şi restaurare a
obiectivelor social-economice şi culturale; reglementarea politicii monetare şi
înfiinţarea Băncii Transnistriei;
organizarea judecătorească, înfiinţarea
Inspectoratului de Jandarmi pentru asigurarea ordinii publice şi a siguranţei;
reglementarea circulaţiei persoanelor pe teritoriul provinciei, pentru intrarea şi
ieşirea din Transnistria şi a trecerii în şi din Basarabia; regimul vamal;
13
14

Demir Dragnaev, coord., op. cit., p. 298.
Ibidem, p. 299.
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reorganizarea comerţului şi fixarea preţurilor la produsele agricole şi animale,
ş.a. au constituit cele mai stringente preocupări ale Guvernământului,
reglementate prin ordonanţe. Având în vedere caracterul agrar al economiei,
politica economică a administraţiei româneşti, în cei doi ani de activitate, a
vizat în principal trei obiective: satisfacerea nevoilor alimentare ale populaţiei,
aprovizionarea armatei şi expedierea unor cantităţi cât mai mari de produse în
România. Pentru realizarea acestor obiective, pornind de la situaţia existentă a
proprietăţii, în prima fază, toamna - primăvara anilor 1941-1942, s-au păstrat
colhozurile şi sovhozurile, dar a fost stimulată munca prin împărţirea recoltei în
două părţi egale, jumătate producătorul şi jumătate statul, precum şi a eliminării
impozitelor, având în vedere greutăţile cauzate de război agriculturii. În faza a
11-a, prin Ordonanta nr. 5/14 martie 1942, s-au pus bazele reformei agrare.
Colhozurile au fost transformate în obşti agricole care au rămas unităţi de
exploatare indivizibile în hotarele lor, cu administraţia şi structura existentă.
Membrii acestor obşti s-au grupat pe familii şi vecinătăţi, formând brigăzi de
lucru de 20-30 de familii, care au primit spre exploatare cel puţin 200 hectare şi
până la maximum de suprafaţă pe care o puteau munci în bune condiţii. Terenul
15
atribuit acestor formaţii rămânea în permanenţă allor •
Prin Ordonanta nr 20/14 octombrie 1941, toate proprietăţile clădite,
curţile, terenurile cultivate, plantate sau virane, care sub regimul sovietic
fuseseră în posesia unor proprietari dispăruţi odată cu trupele în retragere, au
trecut în patrimoniul municipiilor, oraşelor sau comunelor respective, care
urmau să le inventarieze şi să le administreze. Situaţia acestora s-a reglementat,
tot în primăvara anului 1942, prin arendarea clădirilor, terenurilor virane,
grădinilor, livezilor şi viilor aflate în raza municipiilor, oraşelor şi comunelor
transnistriene care erau date în folosinţă individuală fără a fi divizate, cu
condiţiile ca arendaşul să întreţină în bună stare imobilele şi să respecte planului
de cultură. În faza a III-a, începută în vara anului 1943, s-a trecut la
împroprietărirea celor care lucrau pământul luat în folosinţă prin obştile
agricole şi a celor expropriaţi de comunişti, proces întrerupt însă de retragerea
administraţiei româneşti de la începutul anului 1944.
Au stat în atenţia administraţiei şi sectoarele pomicol, horticol,
legumicol, viticol şi silvic, fiecare dintre acestea aducându-şi contribuţia la
realizarea obiectivelor urmărite. Edificator în acest sens este faptul că la
Tiraspol, a fost construită cu tehnologie modernă, importată din Germania, cea
mai mare fabrică din Europa la acea vreme, pentru uscat de fructe, legume şi
zarzavaturi şi de preparare a marmeladei, dulceţurilor şi compoturilor, iar
pentru valorificarea materialului lemnos s-au reparat şi pus în funcţie până în
1943, 14 fabrici de cherestea, 5 fabrici de mobilă, 26 de ateliere de căruţărie, 16
de obădărie şi 23 de dogărie 16 •
15
16

Şerban Alexianu, op. cit., p. 144-145.
Demir Dragnaev, coord., op. cit., p. 304.
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De asemenea, piscicultura a constituit un sector important. S-au
valorificat 2.200 ha bălţi şi 4.860 ha heleştee, s-au asigurat uneltele necesare
exploatării - taliene, năvoade, tifane, plase, vintile, bărci - iar pentru
industrializarea peştelui au fost puse în funcţiune trei fabrici şi 18 cherhanale 17 •
În aceeaşi perioadă au funcţionat pentru nevoile agriculturii 9 instituţii
agronomice şi 1O staţiuni experimentale, care au reuşit să păstreze soiurile de
valoare, expediind chiar şi în România cantităţi importante de seminţe
selecţionate .
Nu a fost neglijată nici baza tehnică a agriculturii. La preluarea
administraţiei numai 10-15% din capacitatea totală a atelierelor de reparaţii, cât
şi a parcului de maşini, era într-o stare fizică satisfăcătoare. Datorită eforturilor
depuse de Direcţia Geniului Rural (Direcţia Agriculturii n.n. ), au fost repuse în
funcţiune 68 de staţii de maşini şi tractoare şi 18 ateliere mari pentru repararea
tehnicii agricole ... de la 800 de tractoare în stare de funcţiune, (în august 1941
n.n.) peste un an, numărul lor a atins cifra de 4.500. Aproximativ 1.100 de
tractoare au fost importate din Elveţia, iar un număr mai mic, din Germania. Tot
din import au fost aduse 100 de batoze pentru cereale şi repartizate judeţelor din
regiune 18 .
În domeniul industrial, în momentul preluării administraţiei de
Guvemământul Transnistriei, din 946 de întreprinderi industriale, din care 398
la Odessa, 85 mai erau în stare de funcţionare, 453 erau deteriorate parţial şi
426 erau distruse complet. Până la 31 martie 1944, Direcţia Industriei a reuşit să
repună în funcţiune 195 de întreprinderi din categoria celor distruse definitiv,
iar Direcţia Industriei Alimentare, care constituia o Direcţie de sine stătătoare,
dat fiind importanţa sa, avea la aceiaşi dată, 243 de fabrici în stare de
funcţionare, altele 131 aflându-se în reconstrucţie 19 , soluţionând aprovizionarea
populaţiei cu produse alimentare, iar pentru asigurarea cu îmbrăcăminte au fost
redeschise 16 fabrici de textile şi 27 de confecţii.
Grav avariate în urma operaţiunilor militare au fost căile de
comunicaţie, centralele telefonice şi telegrafice, localurile poştale, stâlpi,
cablurile şi instalaţiile interioare. Din cauza lipsei de mijloace de transport şi
forţei de muncă, în cursul anului 1941, Direcţia Drumurilor a reabilitat într-o
primă fază drumurile de interes militar. În 1942 s-a reuşit însă realizarea unor
lucrări importante, precum reconstrucţia drumurilor strategice Tighina-TiraspolOdesa-Nicolaev, lung de 236 km, şi Tiraspol-Gara Mihaevo-BerezovkaNeceainoe, şi Odessa-Ovidipol-Bugaz (387 km); repararea unor şosele cu o
17

Ibidem, p. 303.
• 50 vagoane grâu, 230 vagoane floarea soarelui, 118,7 vagoane ovăz, 23 7 vagoane orz de
primăvară,? vagoane grâu de primăvară, 12,4 vagoane mazăre, 5 vagoane măzăriche
selecţionată, 5 vagoane mei. (O istorie ... , p. 304)
18
Şerban Alexianu, op. cit., p. 147.
19
Demir Dragnaev, op. cit., p. 305.
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lungime totală de 1225 lan; pietruirea a 830 lan şi pavarea a 127 lan de drum;
refacerea legăturilor telefonice şi telegrafice şi deschiderea serviciilor poştale de
la reşedinţele de judeţ şi raioane 20 .
Una dintre marile probleme ale refacerii economice a provinciei a
reprezentat-o lipsa resurselor umane, o parte importantă a populaţiei locale fiind
mobilizată în armata sovietică sau evacuându-se odată cu trupele sovietice, iar
altă parte fiind morţi şi dispăruţi datorită luptelor şi bombardamentelor. Pentru
remedierea deficitului de forţă de muncă Guvernământul Transnistriei a recurs
la două căi de recrutare a acesteia: prin Ordonanta nr. 26 din 21 noiembrie
1941, prin care se instituie, în folosul obştii, munca obligatorie pentru toţi
locuitorii de la 16 la 60 de ani, iniţial aplicabilă în municipiul Odessa apoi
generalizându-se la nivelul întregii provincii* şi prin solicitarea adresată
guvernului României de a trimite forţă de muncă disponibilă din teritoriul
naţiona(·.

IV. Concluzii:
Datorită marilor eforturi depuse de administraţia românească, în
condiţiile preluării unei economii distruse în proporţie de 4/5, a factorilor
climatici nefavorabili şi a stării de război, economia Transnistriei a reuşit, în
mare parte, să-şi atingă obiectivele economice.
În iunie 1943, cu ocazia unei inspecţii la Est de Nistru, Mihai
Antonescu, vicepreşedintele Consiliului de Miniştrii, constata că Transnistria
ne-a ajutat enorm de mult în perioada 1941-1942 ... Nu vom nega niciodată că
Transnistria a adus imense servicii economice statului prin posibilităţile de
aprovizionare create în special în 1941-1942, iar Conducătorul Statului, Ion
Antonescu, concluziona: Aş fi fericit ca toate teritoriile româneşti să aibă sub
raport administrativ, al şcolii, industriei şi contribuţiei în economia generală
situaţia pe care am constatat-o în inspecţia pe care am făcut-o în toată

20

Ibidem.
• Numai cei ce muncesc se vor bucura de concursul autorităţilor pentru procurarea celor
necesare existenţei .... Celor ce prestează o muncă în conformitate cu prezenta ordonanţă, li se
vor elibera cartele pentru alimente şi articole de primă necesitate în raport cu numărul
membrilor de familie. Bolnavii şi infirmii, bătrânii în vârstă de peste 60 de ani, femeile cu copii
mai mici de cinci ani, precum şi cele care aveau mai mult de trei copii sub vârsta de 1O ani au
fost scutite de obligativitatea prestării muncii în folosul obştei. Din aceeaşi categorie făceau
parte persoanele care prestau o muncă efectivă în serviciile şi intreprinderile publice sau private.
Conform Ordonanţei, toţi cei care nu se supuneau prevederilor urmau a fi internaţi în lagăr ... "
(O istorie... , p. 307).
•• Ion Antonescu a dispus ca muncitorii care urmau să plece în Transnistria să fie recrutaţi
dintre "vagabonzii şi ţiganii fără meserii (1) şi dintre lucrătorii fără pământ, precum şi dintre
refugiaţi (2)". Cei menţionaţi la punctul 1 erau trimişi în Transnistria în mod obligatoriu, iar
ceilalţi - benevol.
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Transnistria21 . Dovada celor afirmate de liderii statului român sunt livrările de
produse agricole destinate atât României cât şi altor state precum Germania,
Italia şi Elveţia. Numai în perioada 12 aprilie- 1 septembrie 1942, în România
au fost expediate 1.141 de vagoane de cereale, 243,92 de vagoane cu alimente
şi 15,2 vagoane cu diverse materiale, iar de la 1 septembrie 1942 până la 31
iulie 1943, expedierile s-au făcut într-un ritm şi mai accelerat, ajungându-se la
48.249,5 vagoane, alături de 9.462,7 vagoane cu cereale pentru armata română,
251 de vagoane pentru armata germană, 173,8 vagoane cu alimente pentru
spitale şi Crucea Roşie, 3.423 de vagoane expediate în Germania şi 123 de
vagoane expediate în Italia. Animalele şi produsele animaliere din Transnistria
au constituit o altă importantă sursă de aprovizionare cu produse alimentare a
populaţiei României. Numai până la 1 noiembrie 1941 au fost expediate în ţară
23.500 de vite, 20.000 de oi, precum şi 10.000 kg de lână şi 25 de vagoane cu
piei crude. În scopul desfacerii în ţară a unor produse excedentare agroalimentare au fost deschise în România, de autorităţile transnistriene, magazine
de desfacere în Bucureşti, Brăila, Timişoara, şi Braşov 22 .
Pentru a asigura aprovizionarea populaţiei transnistriene cu produse,
care nu se găseau în provincie sau erau deficitare, s-a înfiinţat, la Bucureşti, un
serviciu al Guvemământului de achiziţionare şi procurare de combustibili,
maşini de orice fel, textile, săpun, sare, sodă, hârtie, materiale sanitare,
medicamente, chibrituri, obiecte de larg consum, piese de schimb, unelte
agricole ş.a. Spre exemplu, numai în trei luni, ian.-mart. 1943, au fost
achiziţionate şi trimise în provincia de peste Nistru: 1984,8 vagoane de cărbuni,
25 de vagoane lemne de foc, 1396,4 vagoane petrol, 458,7 vagoane motorină,
534,5 vagoane benzină, 6 vagoane săpun, 281,5 vagoane sare, 12,2 vagoane
sodă calcinată, 3,6 vagoane sodă caustică, 10,9 vagoane hârtie, 1 vagon
medicamente, 1 vagon rechizite, 1,8 vagoane chibrituri, 2 vagoane bicarbonat23 .
În acest sens, am vrea să subliniem că schimburile erau în mare măsură
echivalente, ele fiind reglementate de Convenţia specială încheiată la 16
octombrie 1941, între guvernatorul civil Gheorghe Alexianu şi Ministerul de
Finanţe al României, generalul N. Stoenescu, potrivit căreia, sumele în lei
reprezentând contravaloarea produselor expediate din Transnistria în România,
direct de către Guvemământ sau prin anumite persoane însărcinate de acesta,
urmau să fie vărsate în contul special de lei fără dobândă, deschis la Banca
Naţională a României pe numele Guvemământului Civil. Sumele în lei astfel
creditate puteau fi utilizate de Guvemământ în scopul plăţii mărfurilor
importate în Transnistria din România, restituirii capitalului investit de către
instituţii sau persoane din România în întreprinderile comerciale şi industriale

21

Ibidem, p. 306.
Ibidem, p. 304.
23
Ibidem, p. 306.
22
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din Provincie, precum şi gentru plata beneficiilor realizate de investitori până la
30% din capitalul investit 4 .
În final, subliniem faptul că administraţia românească a Transnistriei a
fost confruntată şi pusă, pentru prima dată în lume, să rezolve o problemă
deosebit de grea în plan economico-social - trecerea de la proprietatea de tip
socialist şi a relaţiile bazate pe acest tip de proprietate, la proprietatea privată şi
relaţiile generate de aceasta. Forma folosită a celor trei etape în agricultură a
reprezentat o experienţă pozitivă pentru societatea românească, dar din păcate
neîmpărtăşită de guvernanţii postrevoluţionari, care departe de a "câştiga pariul
cu agricultura" au falimentat acest sector fundamental de activitate pentru
economia românească astfel încât, ţara noastră, din una dintre cele mai mari
producătoare de mărfuri agricole a devenit mare importatore de cereale, carne,
legume şi fructe a Europei. Despre industrie ...
Iar dacă nu a devenit o provincie cu un mare potenţial economic şi un
înalt nivel de viaţă, datorită în mod deosebit războiului aflat în plină
desfăşurare, putem spune că Transnistria, pentru populaţiile de origine slavă din
regiunile ocupate de Germania din spaţiul sovietic, reprezenta o atracţie, cel
puţin din punctul de vedere al raporturilor stabilite între populaţia locală şi
administraţia instaurată de ocupant, cu toate defecţiunile, nesemnificative în
multe cazuri dintre autorităţile române şi majoritatea locală. Edificator în acest
sens este faptul că, în februarie 1944, când guvernământul civil a fost înlocuit
cu unul militar datorită apropierii frontului, reprezentanţii universităţii,
conservatorului, ai operei de stat, ai teatrului naţional şi ai conducerii muzeelor
din Odessa, precum şi reprezentanţii populaţiei din oraş i-au adus mulţumiri
publice lui Gheorghe Alexianu, pentru grija ce a avut faţă de populaţia
autohtonă. Universitatea din Odessa i-a acordat cu această ocazie Diploma de
Doctor Honoris Cauza25 . În aceeaşi măsură este de subliniat faptul că, refacerea
şi repunerea în stare de întrebuinţare a majorităţii unităţilor distruse au fost
posibile şi datorită faptului că populaţia din regiune, cucerită de modul de
comportare românesc, a ajutat cu bună credinţă, contribuind în cea mai mare
măsură la această reuşită ... iar, ţăranii au muncit în Transnistria fără a fi forţaţi
sau ameninţaţi. Ei au muncit pentru că li s-au asigurat condiţii de plată mult mai
bune decât pe vremea colhozurilor sau sovhozurilor şi în final au fost şi
împroprietăriţi 26 .

24

Ibidem, p. 300.
Gheorghe Alexianu, op. cit., p. 255.
26
Ibidem, p. 258.
25

https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia X/20 15

393

Efectele secetei din judeţul Bacău
reflectate în documentele anului 1946
Angela OANEA
The Effects of Drought from Bacau
Reflected in the Documents of the Year 1946
Abstract
The terrible drought from the year 1946 cumulated with the presence of soviet
troops in Moldovia has generated a huge proportions drama among the population of
Bacau County. Lack of basic food, rnisery, diseases, incapacity of authorities to
provide a minimum of assistance has made life of many people of this region
impossible. Documents from archives funds owned by National Archives of Bacau and
created in that year by institutions like Prefecture, Constabulary, County Health
Service and others, offers plenty of data related to this drama. The farnine and
corruption was also used by political parties in election campaign from that year as a
pretext to get the power. The end of the year 1946 did not brought an amelioration of
the situation.
Keywords: drought, Bacau, farnine, diseases, fodder, food supply, vegetable
production, poverty.
Consecinţele

celui de-Al Doilea Război Mondial, evenimentele
în anii ce au urmat şi-au pus amprenta asupra tuturor domeniilor
vieţii economice, sociale şi politice din România. Ele s-au resimţit în special în
zona Moldovei, afectată pe de o parte de confruntările militare care au avut loc,
iar pe de altă parte de seceta instituită încă din anul 1945 şi repetată în anul
1946.
Regiuni întregi erau ameninţate de foamete, aprovizionarea cu produse
alimentare se resimţea puternic, iar viaţa oamenilor devenea din ce în ce mai
dificilă. În acelaşi timp au fost luate măsuri pentru mobilizarea la maximum a
stocurilor de produse agricole existente la producători pentru satisfacerea
obligaţiilor asumate faţă de Uniunea Sovietică prin Convenţia de Armistiţiu din
12 septembrie 1944, a nevoilor de însămânţare, a consumului armatei şi
populaţiei civile şi formare unor rezerve ale statului. S-a introdus obligativitatea
producătorilor agricoli de a preda cote din produsele lor 1• Prin decizia
desfăşurate

Instituirea obligativităţii producătorilor agricoli a fost reglementată prin Legea nr. 68/1946
pentru organizarea, colectarea de produse agricole, vegetale şi animale şi distribuirea de
1
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Consiliului de Miniştri din 11 martie 1946, se insista asupra predării integrale a
cotelor stabilite până la data de 15 aprilie 1946 pentru recolta anului precedent,
precum şi a întregului disponibil de produse agricole. Cantităţile de produse
erau determinate în raport cu suprafaţa însămânţată, ţinându-se cont de
productivitatea regiunii respective 2 , iar colectarea şi cumpărarea lor se făcea de
către stat, prin Institutul Naţional al Cooperaţiei şi prin cooperativele din ţară.
Menţinerea secetei în Moldova, începută în luna august 1945, culminând
în anul 1946, a dus la o degradare dramatică a vieţii de zi cu zi a populaţiei.
Documentele anului 1946 prezintă un tablou sumbru generat de aceste
dificultăţi în judeţul Bacău. Lipsa alimentelor de bază, cu precădere a
cerealelor, constituia grija şi preocuparea permanentă a locuitorilor. Cele mai
afectate zone erau plăşile de munte Moineşti şi Tg. Ocna.
Autorităţile locale încercau să dea o mâna de ajutor acelor oameni
năpăstuiţi. Primăria oraşului Bacău anunţa, printr-o adresă, primăriile comunale
despre sosirea unei caravane de autocamioane cu porumb pentru hrană în ziua
de 22 ianuarie în comunele Comăneşti, Brusturoasa, Goioasa, Lăloaia, Asău,
Agăş şi Palanca. Populaţia acestor comune trebuia să se prezinte la sediul
Primăriei comunei Comăneşti, unde urma a se distribui porumbul. Primarii şi
şefii de post trebuiau să se prezinte "cu toată populaţia satelor în locul indicat,
având asupra lor un tablou cu populaţia săracă, capii de familii cu membrii lor
îndreptăţiţi a primi porumb"3 .
Situaţia alimentară a oraşului şi judeţului Bacău la data de 23 martie
1946, prezentată într-un raport, indica: "din ianuarie până în martie 1946 s-au
consumat de către populaţie şi Economate următoarele cantităţi de grâu:
- 20 de vagoane provenite din U.R.S.S. prin Brăila;
- 11 vagoane provenite de la Râmnicu Sărat prin Hanul Conache;
- 5 vagoane provenite din U.R.S.S.S prin Iaşi;
- 4 vagoane provenite din U.R.S.S.
Necesarul de grâu, pentru o zi, pentru populaţie şi Economatele oraşului
Bacău se ridică la 1 vagon. Pe o săptămână, în care se distribuie pâine de 3 ori,
necesită deci circa 3 vagoane de grâu şi 5 vagoane în cazul când se distribuie
pâinea de 5 ori pe săptămână" 4 . Cu toate acestea, cantităţile aduse în judeţul
Bacău erau insuficiente pentru acoperirea necesarului de grâu.

produse industriale şi alimentare în comunele rurale, Monitorul Oficial, partea 1, nr. 40 din 16
februarie 1946.
2
Alexandrescu Ion, Economia în primii ani postbelici 1945-1947, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1986, p. 120.
3
Arhivele Naţionale Bacău, fond Prefectura judeţului Bacău, d. 111946, f. 18.
4
Idem, d. 243/1946, f. 56.
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Transportul de porumb sosit din Uniunea Sovietică în martie 1946 a
stâmit "vii nemulţumiri în rândul populaţiei datorită nedistribuirii oneste şi
cinstite" 5 •
Repartizarea tranşelor de porumb intrate până în luna martie în
depozitele Federalei Bacău s-a realizat astfel: rural - 3.170 kg, întreprinderi
forestiere- 156.450 kg, Economate- 250.000 kg, oraşe- 274.000 kg 6 .
Documentele arată că "necesarul populaţiei oraşului Bacău pentru o zi
este de circa 11.000 kg de porumb. Distribuindu-se de trei ori pe săptămână
mălai, este necesar, deci, săptămânal, de 33.000 kg de porumb; înseamnă că din
cele 274 .000 kg de porumb, numai pentru oraşul Bacău ar ajunge pentru circa 8
săptămâni. De asemenea, judeţul duce lipsă de mult timp de ulei, aliment care
nu a mai fost repartizat pentru Bacău încă din luna septembrie 1945, deşi în
prezent Fabricile de Ulei din Bacău au în depozite peste 7000 kg de ulei
comestibil" 7 .
Asigurarea hranei curente devenea o problemă din ce în ce mai mare. În
gospodăriile oamenilor lipseau ouăle, unt, untura, carnea, zahărul, pâinea. Nu se
găseau îmbrăcăminte, încălţăminte, medicamente, alte articole cum ar fi sarea,
chibriturile, săpunul, soda. Preţurile erau excesive, în special la produsele de
manufactură, iar specula în aceste condiţii înflorea.
Iată cum este descrisă situaţia ţăranilor în unul din sutele rapoarte
întocmite de medicii circumscripţiilor sanitare din judeţul Bacău: "Anul acesta
fiind un an cu secetă cum nu a fost de foarte multă vreme şi, în plus, aproape
toate suprafeţele circumscripţiei Parincea fiind bătute de o grindină
nemaipomenită în ziua de 16 iunie 1946, recolta este aproape complet
compromisă şi distrusă. Porumbul, în cea mai mare parte, s-a uscat din cauza
secetei. Grădinile de zarzavat sunt aproape inexistente, fiind distruse de piatră şi
inundaţia ce a urmat. Creşterea păsărilor este foarte redusă, din cauză că nu au
cu ce le hrăni şi, în plus, o mortalitate mare în acest domeniu. Vitele sunt slabe
din cauza lipsei de nutreţ şi a muncilor la care sunt supuse, din care cauză lapte
este foarte puţin. Grăsimile lipsesc aproape cu desăvârşire, atât cele animale cât
şi cele vegetale. Untul, grăsimea, untdelemnul, se cumpără de la oraş de cei cu
stare materială bună, însă preţurile sunt aşa de mari, încât cealaltă populaţie nici
nu se poate gândi la acestea, fiind atât de necesare pentru hrana de toate zilele.
Porumbul lipseşte din gospodăria cetăţeanului complet, el trebuie să-1
cumpere de pe piaţă la preţuri care sunt foarte mari. Un kilogram de făină de
porumb ajungând la 4.000 lei. Cotele de porumb ce au fost aduse de cooperative
Gh. Onişoru, România în anii 1944-1948 transformări economice şi realităţile sociale,
Academia civică, Bucureşti, 1998, p. 94.
6
Arhivele Naţionale Bacău, fond Prefectura judeţului Bacău, d. 243/1946, f. 56.
7
Ibidem, f. 57
5
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şi primării

sunt prea mici în raport cu necesităţile de consum şi în plus această
făină a fost amestecată cu mazăre, dând un gust nu prea bun mămăligii şi
producând uneori stări de tulburări digestive. În momentul de faţă cea mai mare
populaţie consumă azimă, turte, până şi mămăliga făcută din făina de grâu, orz,
puţină secară şi chiar ovăz. Ei consumă acum din mica recoltă de păioase.
Cei care nu au avut niciun fel de recoltă cumpără de pe piaţă cantităţi
mici de aceste produse, la preţuri care sunt de 4-5 ori mai mari decât cele
oficiale, ca să se hrănească el şi cu membrii lui o dată la două sau trei zile,
întrucât prin munca lui nu câştigă atât cât are nevoie să-şi hrănească familia.
Categoria de oameni cu stare materială bună îşi reduc raţia alimentară la
numai strictul necesar pentru a putea trăi.
Având în vedere cele menţionate mai sus, să trecem acum să descriem în
ce constă masa săteanului nostru: marea majoritate, împreună cu copiii mănâncă
numai câte o bucată de pâine, turtă sau azimă şi beau apă, restul completându-se
cu fiucte în momentul de faţă sau pepeni. Acestea sunt însă iarăşi foarte rari. O
parte, pe lângă turte mai mănâncă puţin lapte, dacă are vacă, puţină brânză sau
câte un ou din care mănâncă 3-4 membri ai familiei.
Borşul cu buruiene este însă hrana ce nu lipseşte la nici o masă, aceasta
însă nu conţine decât fiunze de sfeclă, ştevie. Mărar şi sare, ceapa, morcovul,
pătrunjelul şi celelalte zarzavaturi se folosesc numai la zile mari, căci în
grădinile lor nu sunt, iar de pe piaţă nu-l pot cumpăra din cauza preţurilor mari
şi al lipsei de bani. Legumele lipsesc, cartofi nu sunt în regiune. Carnea de vită
se consumă rar, iar de pasăre de cel mult o dată pe lună.
Brânza de oi se consumă iarăşi în mică cantitate, mai mult de cei care au
oi personale cu lapte, căci şi în acest domeniu producţia este foarte slabă, oile
neavând cu ce se hrăni, câmpurile fiind uscate" 8 .
Lipsa alimentelor nu a avut cum să nu influenţeze starea de sănătate a
populaţiei. Subnutriţia a dus la îmbolnăviri, au apărut cazuri mortale de inaniţie,
iar lipsa săpunului şi a produselor de igienă a determinat răspândirea
epidemiilor de tifos exantematic.
În frecventele inspecţii făcute în vara anului 1946, medicul Grumăzescu
de la Circumscripţia Sanitară Tamaşi menţiona într-un raport: "nu rareori am
găsit familii întregi, întinşi pe pat în stare de somnolenţă, afebrili şi cerut a mi
se răspunde, îmi spuneau că nu au mâncat de 3-4-5-zile. După aprecierile
personale în prezent ar fi cam 35-50 % înfometaţi, în sensul că nu se hrănesc
zilnic, ci la 3-4 zile numai o dată pe zi"9 . Cel mai mult sufereau persoanele cu

8
9

Idem, fond Serviciul Sanitar al Judeţului Bacău, ds. 14/1946, f. 8.
Ibidem, f.13.
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vârsta între 3-18 am, Iar proporţia înfometaţilor depăşea 50 %, considera
medicul Circumscripţiei Sanitare Tescani 10 .
Pentru a veni în sprijinul familiilor sărace la nivelul unor comune se
deschideau cantine pentru copii, mai ales în plăşile de munte. Ziarul
"Luptătorul" din 4 septembrie 1 anunţa deschiderea a 2 cantine în comunele
Oneşti şi Bogdăneşti, unde urmau să ia masa copiii orfani şi cei ai căror părinţi
erau lipsiţi de mijloace. În aceste cantine luau masa cea. 1.200 de copii, dar, cu
toate acestea, nu s-a putut ameliora situaţia decât într-o măsură extrem de
12
redusă •
Se impunea o colaborare între instituţiile din judeţul Bacău. Medicul şef
al Serviciului Sanitar al judeţului Bacău solicita sprijinul Primăriei oraşului
Bacău comunicând că: "în cadrul acţiunii de combatere a efectelor secetei am
înfiinţat un Dispensar de puericultură nr. 2 pentru populaţia înfometată până în
3 ani din oraş, care dacă nu va fi asistată la timp aducându-li-se alimente,
medicamente şi supraveghere, vom avea de îngrijit o populaţie rahitizată,
debilizată şi tuberculizată.

Concomitent cu această acţiune de salvare a acestor copii goi şi
flămânzi, propunem înfiinţarea unui organism de colectare de lapte, de la toţi
lăptarii care iau preţuri mari pe lapte şi o dată pe săptămână ar putea să dea cu
un preţ redus un litru de lapte pentru bucătăria ce trebuie să se înfiinţeze pe
lângă acest dispensar" 13 .
Constatările controalelor sanitare efectuate în casele oamenilor reflectau
o imagine a mizeriei şi murdăriei "cum mintea omenească n-o poate zugrăvi".
Inspecţiile desfăşurate în comuna Domniţa Maria arătau: "şcoala primară din
comună are un local întreţinut murdar. Copii subnutriţi, anemici, neglijent
îmbrăcaţi şi rară educaţie igienică. Nu este cantină şcolară. Postul de Jandarmi,
local insalubru şi murdar întreţinut. Soldaţii fără educaţie ostăşească. Baia
comunală nu funcţionează, fiind conducta spartă. Primăria a fost vizitată.
Localul bun şi curat întreţinut. Am inspectat două localuri publice, ambele
întreţinute murdar. O frizerie cu un local insalubru şi o cizmărie" 14 •
În această perioadă se înregistrează îmbolnăvirea animalelor. Cele mai
răspândite epizootii erau scabia la cabaline, febra aftoasă, antrax, holera aviară,
pesta aviară. Astfel de cazuri au fost identificate în Tg. Ocna, Bacău, Moineşti,
Scorţeni 15 .
10

Ibidem f. 14.
Ziarul "Luptătorul" din 4 septembrie 1946, f. 3.
12
Arhivele Naţionale Bacău, fond Comitetul Regional Valea Trotuşului Bistriţa al P.C.R., d.
5/1946,f.153.
13
Idem, fond Serviciul Sanitar al judeţului Bacău, ds. 10/1946, f. 20.
14
Idem d. 9/1945, f. 73
15
Idem, fond Prefectura judeţului Bacău, d. 26/1946, f. 17.
11
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Ordonanta prefectului Dionisie D. Ionescu din 26 aprilie 1946 stabilea:
- art. 1. Vaccinarea preventivă contra antraxului a tuturor cabalinelor,
bovine lor şi ovinelor din cuprinsul judeţului Bacău.
- art. 2. În acest scop, toate autorităţile comunale trebuiau să
întocmească tabele nominale cu proprietarii de animale şi până la data de 20
mai să încaseze costul vaccinărilor, care va fi suportat de fiecare proprietar, iar
cei ce nu îşi vor prezenta animalele la vaccinat erau pasibili de sancţiuni
prevăzute în Legea sanitar-veterinară 16 •
Printre multele nevoi care apăsau ţărănimea, se făcea simţită lipsa de
nutreţ pentru vite, cantităţile fiind diminuate din cauza secetei. Numărul
animalelor era în continua scădere. În consecinţă, Ministerul Agriculturii şi
Domeniilor recomanda autorităţilor locale să facă o intensă propagandă printre
săteni ca să introducă în hrana animalelor turte şi reziduuri oleaginoase,
economisind pe cât posibil cerealele. Se recomanda organizarea conferinţelor
cu sătenii, la care să participe inginerii agronomi, medicii veterinari, inginerii
silvici. Trebuiau utilizate toate tocătoarele şi uruitoarele, atât cele din
proprietatea statului, cât şi cea privată, iar unde nu se găseau suficiente maşini,
camerele agricole aveau obligaţia să solicite ministerului noi comenzi pentru
aceste mijloace.
Într-un raport întocmit de către şeful Ocolului Agricol Scorţeni se arăta
că în comunele Scorţeni, Bârsăneşti, Helegiu, Tescani, Berzunţi, Băseşti,
Ardeoani, Băhnăşeni locuitorii întrebuinţau tocătoarele de nutreţ pentru a toca
paie şi strujeni de porumb, dându-le apoi ca hrană pentru vite 17 .
Frunzişul din pădure completa raţia alimentară pentru animale în acei
ani secetoşi. Evidenţa frunzarelor recoltate de populaţie pe cont propriu şi
gratuit se ţinea în tabele întocmite de pădurari. Camera Agricolă Bacău anunţa,
printr-o publicaţie, că gospodarii care nu şi-au recoltat frunzare pot să-şi
cumpere din timp din cele recoltate de stat din pădurile CAPS-lui, iar preţul
frunzarelor era de cea 300-400 lei/kg 18 • Se atrăgea atenţia că fănul de şes sau de
deal se colectează numai pentru nevoile armatei.
Ziarul "Luptătorul" din august 1946 anunţa că pentru salvarea stocului
de vite vor fi transportate furaje din regiunile excedentare, iar pentru hrana
vitelor poate fi folosit stuhul din bălţi, coceni de porumb, jirul de ghindă. Era
permis păşunatul în orice pădure a statului în mod gratuit. Armata şi
jandarmeria au acordat un larg sprijin pentru strângerea frunzarelor în judeţul
Bacău. Din cauza lipsei de nutreţ, o parte din locuitori erau nevoiţi să-şi vândă

16

Idem, d. 2111946, f. 5.
Idem, fond Camera Agricolă Bacău, d. 72/1945-1946, f. 13.
18
Ibidem, f. 212.
17
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vitele. Preţul acestora scăzuse la jumătate faţă de luna mai 19 . Comisia pentru
combaterea urmărilor secetei din judeţul Bacău a hotărât înfiinţarea unor centre
pentru vite unde vor putea ierna, având asigurat nutreţul necesar. Aceste centre,
înfiinţate de ocoalele silvice şi CAPS, funcţionau în comunele: Caşin, Căiuţi,
Fântânele, Lucăceşti, Răcăciuni, Scorţeni, Tg. Ocna, Traian, Valea Rea,
Tescani, Tamaşi, Brătila.
În vara anului 1946, din cauza temperaturilor foarte ridicate, au izbucnit
incendii. Prefectul judeţului Bacău anunţa, în şedinţa din 19 august20 , că au ars
suprafeţe considerabile. Incendiile au izbucnit în pădurile din Valea Trotuşului:
Agăş, Asău, Brusturoasa, Dărmăneşti, Goioasa, Lăloaia, Palanca şi Poduri21 •
S-a presupus că printre cauzele izbucnirii incendiilor pot fi: existenţa în păduri a
unei cantităţi mari de muniţii neexplodate, iar datorită temperaturilor extrem de
ridicate s-ar putea ca acestea să fi explodat, o altă ipoteză ar fi fost că din cauza
răşinii de brad, care se încingea, putea lua foc ducând la declanşarea incendiilor.
Prefectura judeţului Bacău transmitea, prin telegrame, autorităţilor
administrative comunale să implice localnicii la localizarea şi stingerea
incendiilor, căci acest lucru se putea realiza doar cu ei 22 .
Despre starea de spirit a populaţiei se poate spune că la sate domnea o
nemulţumire, generată de secetă, rechiziţii, ridicarea furajelor, prezenţa şi
alimentarea trupelor sovietice. Extinderea comerţului ilicit a avut repercusiuni
defavorabile asupra nivelului de trai, ducând la o creştere continuă a preţurilor.
Într-un raport întocmit pentru luna iulie 1946 de către Comitetul Regional
Valea Trotuşului al PMR se arăta că "s-a ridicat preţul produselor lactate.
Recoltele de grâu şi porumb fiind deficitare, vor impune o raţionalizare atentă a
produselor agricole. Este o lipsă îngrijorătoare de porumb în regiunile Valea
Trotuşului şi Valea Bistriţei, ceea ce accentuează nemulţumirile ţăranilor.
În multe comune, raţia este de 3 kg de porumb pe lună de locuitor.
Această situaţie grea o exploatează reacţiunea, aruncând lipsurile în spatele
guvernului. Preţul cerealelor a crescut, ajungând la 3.000-3.500 lei kg pentru 1
kg de grâu din recolta nouă.
Nemulţumirea ţăranilor este legată de colectarea lânii. Ţăranii cer să se
ia cota de la 3 sau 5 oi în sus. O parte din ţărani vor să dea lână, dar să li se dea
în schimb bumbac" 23 •
Predarea de către ţărani a cotelor obligatorii de produse alimentare ridica
o problemă. Oficiul Laptelui şi al produselor derivate din lapte înştiinţa
Prefectura judeţului Bacău că unele autorităţi administrative locale nu dau
19

20
21
22
23

Idem, fond Comitetul Regional Valea Trotuşului Bistriţa al P.C.R., d. 511946 f. 66.
Idem, fond Prefectura judeţului Bacău, procesul-verbal din 19 iunie 1946, d. 3911946, f. 89.
Ibidem, f. 46.
Idem, fond Legiunea de Jandarmi Bacău, d. 411946, f. 87.
ldem, fond Comitetul Regional Valea Trotuşului Bistriţa al P.C.R., d. 511946, f. 66.
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concursul necesar colectărilor oficiale a laptelui şi produselor lactate. Din
această cauză nu pot fi predate la timp trupelor aliate cantităţile de lapte şi unt,
fixate prin Convenţia de Armistiţiu. Solicita luarea unor măsuri pentru a-i
obliga pe producătorii de lapte să predea cotele şi unde era cazul să se încheie
acte de contravenţie 24 .
O parte din agricultori, care mai aveau ceva de vânzare şi doreau să le
vândă pe piaţă, fixau preţul în funcţie de cât era metrul de pânză sau de stofă
sau o pereche de încălţăminte. Cei care mai aveau ceva rezerve de alimente le
25
ţineau ascunse, având grija recoltei din vară .
Menţinerea volumului cheltuielilor armistiţiului la un nivel extrem de
ridicat, în raport cu celelalte cheltuieli ale statului, complica şi mai mult situaţia
economiei româneşti. Pentru a fi găsite surplusurile de cereale se efectuau
percheziţii în casele oamenilor. Dintr-un proces-verbal de constatare, încheiat
de către reprezentanţii Legiunii de Jandarmi Bacău în urma efectuării
percheziţiei la domiciliul unei femei din corn. Traian, au fost identificate
următoarele produse: porumb 300 kg, făină de grâu 70 kg, fasole 50 kg, ovăz 50
kg, floarea soarelui 40 kg 26 • Reprezentanţii Sectorului de Jandarmi Dornniţa
Maria s-au dus la Anton Fodor din satul Izvoarele de Jos pentru a stabili
cantităţi1e de cereale şi produse agricole pe care le avea în hambare şi magazii,
fiind~ lăs~te spre pă~tt:are în cont~nuare, pentru ca a~oi să fie preluat~.de ~~tre
nou mfimţatul ServiCIU Economic Judeţean Bacău 2 , care avea funcţn pnvmd
evidenţa şi controlul producţiei, colectarea şi distribuirea de produse,
reglementarea şi controlul preţurilor28 .
Reducerea catastrofală a recoltei de cereale, în vara anului 1946, faţă de
media anilor "normali", a fost însoţită de o nouă reducere, masivă, a producţiei
plantelor alimentare. Ştirile din Moldova erau caracterizate ca fiind "foarte
dureroase". Cerealele trimise de guvern se dovedeau a fi insuficiente, în timp ce
foamea şi lipsurile se arătau necruţătoare. În aceste condiţii, unele familii de
moldoveni credeau că pot depăşi criza părăsindu-şi gospodăriile şi îndreptânduse spre alte regiuni. Documentele vorbesc despre existenţa unor zvonuri că
familii de ceangăi ar fi dorit să plece în Ungaria, iar prin "satele Moldovei
circulă agenţi care îndeamnă locuitorii să plece în grupuri cu trenurile în
regiunile excedentare pentru a se aproviziona cu cereale"29 .

ldem, fond Prefectura judeţului Bacău d. 2911946, f. 40.
Idem, d. 111946, f. 73.
26
Idem, fond Legiunea de Jandarmi Bacău, d. 4/1946, f. 808.
27
Ibidem, f. 756.
28
Legea pentru funcţionarea oficiilor economice judeţene, publicată în Monitorul Oficial, partea
1, nr. 40 din 16 februarie 1946.
29
Arhivele Naţionale Bacău, fond Legiunea de Jandarmi Bacău, d. 411946, f. 628.
24
25
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Un astfel de caz, printre multe altele, a rămas consemnat în rapoartele
vremii. "În ziua de 13 noiembrie 1946 a plecat un locuitor din comuna Oneşti în
judeţul Timiş pentru a aduce un vagon de porumb necesar populaţiei
înfometate. Acel locuitor neavând autorizaţie legală s-a întâlnit cu alţi locuitori
din Oneşti, Caşin, Dărmăneşti şi Negoieşti plecând toţi pentru a aduce porumb.
Sfătuindu-se cu toţii au mers la Economatul Prefecturii Timiş, când Prefectul
judeţului Timiş le-a aprobat ca să ridice cantitatea de porumb necesară, dândule în acest scop fişa de transport cu nr. 63642 din 2 noiembrie pe adresa
Prefecturii Bacău, cu menţiunea ca porumbul să-1 ridice locuitorii din oraşul
Oneşti. Acest porumb a fost pus în saci de fiecare locuitor în parte cu sacul
fiecăruia.

Locuitorii interesaţi, în număr de 50-60, au venit în gara Oneşti şi
imediat ce a sosit vagonul au tăbărât pe el luându-şi fiecare sacul său, plecând
cu el acasă fără a putea fi oprit de cineva" 30 .
De multe ori autorităţile statului confiscau cerealele aduse clandestin.
Într-un raport al Legiunii de Jandarmi Bacău se informa ca au fost confiscate 2
butoaie a câte 450 kg de porumb aduse din judeţul Someş de un cetăţean din
31

Comăneşti .

Acest exod lua proporţii, grupurile, fiind tot mai numeroase, au pus
în dificultate. Prin Foia Oficială CFR din 2 decembrie 1946 se
stabileau măsurile pentru descongestionarea trenurilor de cerealele transportate
clandestin. Şefii de gară trebuiau să aplice următoarele măsuri:
1. Să oprească trenurile de călători şi de marfă la cererea comandanţilor
militari, în punctele de baraj fixate prin ordin;
2. Să oprească trenurile şi la alte puncte cerute de către comandanţii
militari. La cererea comandanţilor militari controlul trenurilor se putea face în
timpul mersului;
3. Toate organele CFR erau obligate să dea concursul lor;
4. Controlul trenurilor urma să se facă de organele militare şi de cele de
la Subsecretariatului de Stat al Aprovizionării, conform instrucţiunilor speciale.
Mărfurile găsite în neregulă trebuiau predate şefilor de gară spre înrnagazinare
şi ţinându-se la dispoziţia comandanţilor militari care le-au predat.
Pe acest fundal sumbru se înregistrau nemulţumiri şi în sânul altor
categorii sociale. Funcţionarii publici erau în cea mai dificilă situaţie cu
salariile, care erau mereu în urma preţurilor, fiind nevoiţi să trăiască la limita
subzistenţei. Această categorie era cea mai expusă inflaţiei, scumpetei,
lipsurilor şi privaţiunilor. Exista o discrepanţă uriaşă între puterea de cumpărare
a funcţionarului şi preţurile mereu crescânde. Cu echivalentul retribuţiei pentru
autorităţile

30

31

Idem, fond Prefectura judeţului Bacău, d. 24411946 f. 294.
Idem, fond Legiunea de Jandarmi Bacău, d. 411946, f. 749
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o zi ei puteau să-şi achiziţioneze doar o jumătate de kilogram de mălai sau
fasole, aceasta în timp ce economatele erau slab aprovizionate 32 .
Pentru a veni în ajutorul funcţionarilor săi, Primăria comunei Tg. Ocna a
pus la dispoziţia acestora grădinile din proprietatea primăriei pentru plantarea
zarzavaturilor33 .
Politica de stabilizare a salariilor, concepută în februarie 1946, nu a dat
rezultate. Creşterea salariilor la începutul lunii martie 1946 s-a dovedit, în
condiţiile crizei economice, profund insuficientă. Mai mult, noile salarii au avut
darul să stimuleze scumpetea, aducându-i pe funcţionari în situaţia de a nu
putea cumpăra mai nimic, deşi guvernul a menţinut preţul pâinii şi al unor
servicii la un nivel scăzut.
Continuarea şi adâncirea procesului inflaţionist în a doua jumătate a
anului 1946 practic a anulat avantajele obţinute de către muncitori prin
încheierea contractelor de muncă. În rândul muncitorilor, mai ales al celor din
întreprinderile forestiere, existau multe nemulţumiri din cauza lipsei de
alimente. Comitetele de fabrică duceau "acţiuni de lămurire cu muncitorii în
34
adunări şi de la om la om, fără însă să potolească nemulţumirile" .
Din cauza reorganizării economatelor, salariile nu reuşeau să acopere
nevoile muncitorilor, siliţi să se aprovizioneze şi de pe piaţă la preţuri de
speculă. Aprovizionarea economatelor lăsa mult de dorit. Cooperativele nu
reuşeau să satisfacă nevoile membrilor lor fiind lipsite de capitalul
corespunzător şi neprimind credite.
Muncitorii nemulţumiţi din Salina Tg. Ocna "aşteaptă mărirea de
salariu. Dar, în schimb, în ce priveşte alimentarea lor sunt aprovizionaţi prin
cantina ce o posedă, având avantaje foarte mari: pâinea o au zilnic la preţul de
75 de lei, porumbul la 25 şi alte alimente; la un preţ foarte redus erau
îmbrăcămintea şi încălţămintea. Ceilalţi muncitori duc o viaţă foarte grea pentru
că nu au de unde cumpăra pâine, porumb, ulei şi celelalte alimente de strictă
necesitate, care nu se găsesc deloc şi nici nu au unde să muncească pentru a
asigura existenţa zilnică" 35 . Muncitorii şi funcţionarii de la Fabrica Foresta
Română şi Societatea Creditul Carbonifer din Comăneşti "erau foarte
nemulţumiţi din cauză că nu au primit salariile cuvenite pentru lunile ianuarie şi
februarie, precum şi diferenţa pe luna decembrie 1945"3 .
Într-un raport din luna septembrie 1946 al Legiunii de Jandarmi Bacău
se consemna că "starea morală a jandarmilor este extrem de scăzută din
următoarele motive:
Gh. Onişoru, op. cit., p. 105.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Prefectura judeţului Bacău, d. 2611946, f. 10.
34
Idem, fond Comitetul Regional Valea-Trotuşului Bistriţa al P.C.R, d. 511946, f. 81.
35
Idem, fond Prefectura judeţului Bacău d. l/1946, f. 73.
36
Idem, d. 243/1946, f. 48.
32
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1. Majorarea enormă a preţurilor din ultima vreme;
2. Soldele extrem de mici în raport cu acele preţuri;
3. Funcţionarea mizerabilă a Economatului Militar din cauza lipsei de
interes sau afacerisme;
4. Conducerea defectuoasă a Casei Oştirii, care a înţeles să distribuie
produsele de îmbrăcăminte în prim plan militarilor de la birourile din Bucureşti
în timp ce jandarmii umblă goi, dezbrăcaţi în teren;
5. Cunoscând fiind că un om nehrănit, cu o alocaţie de încălzit primită
la 1 februarie pe jumătatea iernii nu mai poate avea o stare morală bună, cu atât
mai mult cu cât jandarmii sunt obligaţi să plătească produsele alimentare şi
îmbrăcămintea la preţ de speculă, iar solda ce variază între 60.000-90.000 lei,
acum când 1 kg de carne costă 10.000 lei, 1 kg de porumb- 2000 lei, pereche
de încălţăminte pe care o rup jandarmii în 2-3 luni costă 500-600.000 lei" 37 .
Preturile şi primăriile comunale solicitau Prefecturii judeţului Bacău
"aprovizionarea populaţiei şi a cooperativelor cu porumb şi tot felul de articole,
să se distribuie bumbac cât mai urgent, să se dea funcţionarilor îmbrăcăminte şi
încălţăminte în cantităţi suficiente"38 .
Ca urmare a situaţiei dezastruoase a recoltei de cereale şi nutreţuri, în
data de 1O august 1946 a fost înfiinţată, la nivel central, Comisia
interministerială de comandament unic. Astfel de comisii au fost constituite şi
în judeţele afectate de secetă.
În luna septembrie în Comisia de comandament unic pentru combaterea
efectelor secetei din judeţul Bacău au fost cooptaţi prefectul şi medicul primar
al judeţului, medicul primar veterinar şi câte un reprezentant al Garnizoanei,
Inspectoratului Şcolar şi Legiunii de Jandarmi. În felul acesta "comisiunea va
putea coordona cu mai multă uşurinţă măsurile ce trebuie luate" 39 •
Ziarele anunţau, la sfârşitul lunii septembrie, că "faţă de nevoile minime
de consum ale populaţiei, judeţul Bacău are un deficit de circa 2.000 de
vagoane de cereale. Guvernul a repartizat judeţului Bacău 220 de va.rcoane de
grâu din judeţele Dolj şi Teleorman, ceea ce reprezintă o primă tranşă" 0 .
Trebuie amintit că anul 1946 a coincis cu declanşarea campaniei
electorale. Opoziţia acuza slaba funcţionare a mecanismului aprovizionării
populaţiei, corupţia din sistem. Puterea politică promitea îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă ale populaţiei 41 . Lipsa alimentelor şi seceta au fost
Idem, fond Legiunea de Jandarmi Bacău, d. 5/1946, f. 192.
Idem, fond Prefectura judeţului Bacău, d. 2611946, f. 9.
39
Ziarul "Luptătorul" din 18 septembrie 1946, p. 1.
40
Idem, din 25 septembrie 1946, p. 3.
41
Radu Filipescu, InformaJii documentare cu privire la seceta din judeful Iaşi în anul 1946, în
"Archiva Moldaviae", 1, 2009, p. 128.
37
38
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subiectele abordate în campaniile electorale ale partidelor politice, cu toate
acestea obiectivul principal rămânea câştigarea alegerilor şi nu nevoile
oamenilor.
O incursiune în documentele create la nivelul anului 1946 de instituţii
precum Camera Agricolă Bacău, Prefectura judeţului Bacău, Serviciul Sanitar
al judeţului Bacău şi Legiunea de Jandarmi ne creionează, în relaţie cu alte
documente, drama trăită de locuitorii judeţului Bacău în acea perioadă. Pe lângă
foamete, populaţia săracită şi lipsită de educaţie mai era măcinată de mizerie şi
boli. Tabloul este complex şi ne înfăţişează un stat român slab, incapabil să-şi
protejeze cetăţenii, în care afacerismul şi interesele politice ignorau, de multe
ori, viaţa acestora. Ocupaţia sovietică şi comunismul în plină ascensiune în
România acelei perioade nu au făcut decât să agraveze starea de spirit şi
condiţiile de viaţă.
Articolul surprinde doar aspecte ale anului 1946, dar drama a continuat
şi după acest an căpătând, însă, alte forme.
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Aspecte privind problema "consolidării unificării"
în Regiunea Bacău în anii 1949-1954
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Costel LAZĂR
Aspects Regarding the Problem of "the Consolidation of the Church
Unification" in the Region Bacău between 1949-1954
Abstract
The study presents some important aspects regarding the consolidation of the
church unification after the demolition ofthe Greech Chatolic Church in 1948. We are
presenting the actions that took place in some villages from the Region Bacău (Neamţ,
Ceahlău and Moineşti departments) in the '50, and what reactions some priests and
some believers had as they did not want the return to the orthodox church.
Key words: Romanian Orthodox Church, Bacău Region, comunism, church
unification, demolition of the Greech-Chatolic Church, Greech-Chatolic Church

"Unificarea bisericii" ortodoxe din 1948 prin desfiinţarea Bisericii
Greco-Catolice nu a însemnat automat şi rezolvarea acestei probleme. Aşa cum
era de aşteptat, din partea clerului greco-catolic, dar şi din partea credincioşilor
s-a ivit o mişcare de rezistenţă, care, în unele zone ale ţării, a mai durat ani buni
de la actul din 1948.
Din totalul de 1. 702 preoţi greco-catolici câţi existau la 21 octombrie
1948, un număr de 489 nu au aderat la revenire. Unii dintre cei reveniţi s-au
pensionat, alţii au demisionat din cler, fie intrând în funcţii civile, fie rămânând
la casele lor şi continuând să îndeplinească servicii religioase în clandestinitate.
Conform unei statistici a Departamentului Cultelor din 1954, procesul retragerii
d"m c1er a mers crescawtor d"m 1948 , Sl"tuaţta
• prezentan
~ du-se aste
fi 11:
Preoţi
Nereveniţi sau
Anul
Reveniţi
greco-catolici
demisionaţi ulterior
1948
1072
1213
489
1951
1135
567
1953
723
979

Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare ANIC), Ministerul Cultelor, Direcţia de
Studii, d. 8011954, f. 2.
1
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Astfel, dacă în 1948, din cei 1702 preoţi greco-catolici a trecut la
ortodoxie un număr de 1213, rămânând în afară numai 489, în anii următori
s-au produs numeroase demisii dintre cei reveniţi, pentru ca în 1953 numărul
celor demisionaţi să sporească simţitor, rămânând pentru acel an doar 723
preoţi reveniţi. Se putea, deci, constata că, după cinci ani de la unificare, mai
mult de jumătate dintre foştii clerici greco-catolici se menţineau pe o poziţie de
rezistenţă faţă de cultul ortodox. La începutul anilor '50, situaţia în rândul
foştilor greco-catolici se prezenta astfel: se puteau constata demisii continue a
reveniţilor din rândul clerului B.O.R., pe motive de boală, pensionare etc.; de
asemenea, se observa o colaborarea strânsă între nereveniţi şi romano-catolici.
În zonă, şi nu numai, apar preoţi greco-catolici clandestini, cu o intensă
activitate religioasă şi ceremonială (botezuri, cununii etc.) din partea preoţilor
nereveniţi rămaşi în localităţile în care funcţionaseră ca preoţi greco-catolici.
Pe de altă parte, avea loc o intensă activitate de prozelitism în Bucureşti,
unde s-au integrat în servicii civile o parte din foştii preoţi şi călugări grecocatolici, o afluenţă a foştilor greco-catolici spre romano-catolici, prin
frecventarea bisericilor romano-catolice de către intelectuali greco-catolici, prin
cereri către clericii romano-catolici de a le oficia servicii religioase, botezuri,
împărtăşanii, spovedanii etc. Se remarca, de asemenea, un zel deosebit din
partea clerului romano-catolic în oferirea asistenţei religioase foştilor
greco-catolici.
Alte aspecte constatate erau trecerile formale la romano-catolici a unor
intelectuali reveniţi, reactivarea asociaţiilor catolice printre aceştia, precum şi
absenţa de pe teren şi abţinerea de la orice acţiune pentru combaterea acţiunilor
catolicilor atât a episcopilor ortodocşi din Ardeal, cât şi a fruntaşilor reveniţi,
vicari, protopopi, consilieri. Pe de altă parte, rapoartele de sinteză asupra
acestor aspecte privind situaţia reveniţilor arătau inexistenţa unei astfel de
probleme pentru Patriarhie şi Sinod, aceasta pe fondul neînţelegerilor dintre
foştii reveniţi care se găseau în posturi de conducere şi ierarhii ortodocşi din
Ardeal 2•
Cât priveşte sprijinul pe care trebuia să-1 dea ierarhia superioară a
Bisericii în consolidarea unificării, se pare că lucrurile stăteau într-un sens cel
puţin neutru încă de dinainte de 1952. Cel puţin Arhiepiscopia Sibiului, cea mai
îndreptăţită şi mai în măsură să sprijine această muncă, avea, conform
analizelor de la Departamentul Cultelor, o atitudine pasivă. Conform acestor
analize, conducerea Mitropoliei avea faţă de regim o atitudine uneori
duşmănoasă pe faţă. Mitropolitul ţinea diverse cuvântări în care insista pe o
intensificare a activităţii religioase, iar o altă acuză era aceea că în pastoralele
Ibidem, f. 18-21, analiză realizată de Departamentul Cultelor, Direcţia de Studii în 19 iulie
1953

2
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cu ocazia diverselor sărbători dădea o prea mică importanţă problemelor de
actualitate. Chiar programul conferinţelor preoţeşti era realizat astfel încât se
insista asupra îndatoririlor pastorale ale preoţilor, fără a se ţine cont de
necesitate îndrumării acestora şi în problemele de actualitate. Manifestările
mistico-religioase ale Oastei Domnului erau camuflate, negându-se existenţa
lor, iar Mitropolitul avea colaboratorii aleşi dintre persoane servile şi folosea
faţă de ele metode autocrate (!). În schimb, nu dădea niciun sprijin elementelor
cinstite din rândul clerului care colabora cu autorităţile locale şi pe linia
problemelor obşteşti, ci, dimpotrivă, se înconjura de elemente ostile regimului,
arătându-le o deosebită preţuire.
"În privinţa consolidării actului unificării, Mitropolitul are o atitudine
de duplicitate şi nu a făcut nimic în acest scop, ci din contră, a frânat iniţiativele
luate de vi carul său" 3 .
Direcţia de Studii din cadrul Departamentului Cultelor opina că la
această stare de lucruri s-a ajuns ca urmare a mai multor cauze:
" - Neglijarea problemei greco-catolice atât de către conducerea
centrală a Bisericii Ortodoxe Române, cât şi de către conducerile eparhiale;
- Nemulţumirile reveniţilor puşi în posturi de răspundere la centrele
eparhiale;
- Atitudinea nejustă a unor clerici ortodocşi din conducerea eparhiilor
faţă de preoţii reveniţi;
- Lipsurile materiale ale unui însemnat număr de preoţi reveniţi;
- Acţiunea elementelor reacţionare din rândul clerului romano-catolic;
- Acţiunea elementelor reacţionare provenite din cadrul fostelor partide
politice burghezo-moşiereşti, îndeosebi maniştii;
4
- Neglijarea problemei greco-catolice din partea autorităţilor de stat" .
Pentru remedierea acestor lipsuri, Departamentul Cultelor propunea
următoarele soluţii:

"-Determinarea conducerii Bisericii Ortodoxe Române de a întreprinde
o acţiune susţinută pentru consolidarea actului de revenire la ortodoxie a foştilor
greco-catolici.
- Cercetarea şi înlăturarea nemulţumirilor reveniţilor din centrele
eparhiale, prin măsuri corespunzătoare;
- Corectarea atitudinii nejuste a clericilor ortodocşi din centrele
eparhiale faţă de reveniţi, prin măsuri corespunzătoare;
- Îmbunătăţirea condiţiilor de trai pentru preoţii reveniţi merituoşi, prin
acordarea de prime, arondări de parohii etc.;

3
4

Idem, d.8511952, f. 2
Idem, d. 8011954, f. 4-5
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- Identificarea şi combaterea, prin mijloacele indicate, a elementelor
reacţionare din rândul clerului romano-catolic şi, în general, din
rândul fostelor partide politice" 5 •
Foştii deservenţi ai cultului greco-catolic, precum şi credincioşii
nereveniţi erau monitorizaţi în permanenţă, ţinuţi sub observaţie, iar acţiunile
lor raportate la nivelul superior. Periodic, împuterniciţii de culte prezentau
informări privind acţiunea de consolidare a unificării precum şi situaţia celor
nereveniţi. Dacă pentru autorităţile de stat biserica greco-catolică nu mai exista,
ea fiind oficial desfiinţată prin Decretul 358 din 1 decembrie 1948, pentru foştii
credincioşi ai cultului acesta nu a putut dispărea peste noapte, precum cum ni se
prezintă situaţia în anii 1949 şi 1950. Aşa cum era de aşteptat, cea mai mare
împotrivire faţă de trecerea la ortodoxie a fost întâmpinată acolo unde
comunităţile
de greco-catolice erau în comumune cu cele ale
romano-catolicilor.
În acelaşi timp, situaţia credincioşilor din protopopiatul Gheorgheni
trecuţi la ortodoxie se prezenta astfel în unele localităţi ce se circumscriu
studiului nostru:
Bicazul Ardelean, 1.140 credincioşi, 100% trecuţi la ortodoxie
Bicaz Chei 2.786 credincioşi, 100% trecuţi la ortodoxie
Corbu, 1260 credincioşi, 100% trecuţi la ortodoxie
Coşnea, 482 credincioşi, 75% trecuţi la ortodoxie
Dămuc, 2600 credincioşi, 85% trecuţi la ortodoxie
Ghimeş-Făget, 1642 credincioşi, 85% trecuţi la ortodoxie
Tulgheş, 1426 credincioşi, 100% trecuţi la ortodoxie
Valea Bradului, 655 credincioşi, 100% trecuţi la ortodoxie6
O parte din localităţile din nordul fostului judeţ Ciuc au fost trecute la
regiunea Bacău odată cu noua împărţire administrativ-teritorială din 1952, fiind
vorba de Tulgheş, Bicaz, Dămuc, Ghimeş, Corbu; de aceea găsim informaţii
despre situaţia de acolo din rapoartele împuterniciţilor pentru culte din acea
regmne.
Deşi zona cercetată de noi nu abundă în episoade care să arate o
rezistenţă vie şi activă la procesul de trecere la religia ortodoxă, au existat şi
cazuri în care unii credincioşi şi preoţi au refuzat să participe la oficierea
cultului ortodox, iar existenţa unor biserici catolice în zonă a constituit o
alternativă la biserica ortodoxă, mai ales în comunităţile mixte etnic, unde
românii formau o minoritate.
Un caz elocvent de păstrare a identităţii greco-catolice este cel a familiei
Ioan Suciu din Ghimeş-Făget, care a decedat la 28 octombrie 1949. Direcţia
5
6

Ibidem, f. 6.
Arhiva Mitropoliei Ortodoxe a Ardealului, Sibiu, fond III/ 396/948, din 4 decembrie 1948.
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Regională de Securitate Braşov raporta la 28 ianuarie 1950: "În rândurile
credincioşilor şi preoţilor foşti

greco-catolici reveniţi la ortodoxie se constată o
de noul cult în care s-au încadrat, iar în unele locuri se
semnalează şi manifestări ostile ortodoxiei alimentate de unii preoţi reveniţi sau
ostili. Astfel, în 24 octombrie 1949, locuitorul Suciu Ioan din comuna Ghimeş
Făget, cătunul Bolovăniş, judeţul Ciuc a încetat din viaţă. Familia acestuia a
refuzat categoric să-1 înmormânteze preotul ortodox, motivând că decedatul
şi-ar fi exprimat dorinţa înainte de moarte să fie înmormântat de preotul
rezistent Gergely Victor. Menţionăm că cel în cauză a trecut la ortodoxie.
Gergely Victor, greco-catolic ostil din comuna de mai sus, până la data de 3
decembrie 1949 făcea spovedanii şi cuminecături în ritul greco-catolic la
domiciliul său, ţinând trează, astfel, rezistenţa greco-catolicilor. În 3 decembrie
1949, inspectorul Gheorghe Năstase din Ministerul Cultelor 1-a invitat pe preot
la sediul Comitetului Provizoriu, unde i-a cerut o declaraţie în sensul că va sista
de a mai continua cu activitatea lui. De la această dată nu se constată că preotul
şi-ar continua activitatea în sensul arătat mai sus. Faptul că preotul greco-catolic
a trebuit să dea această declaraţie a provocat şi mai multă nemulţumire şi
atitudine duşmănoasă a greco-catolicilor faţă de problema unificării. Natural că
acest lucru se datoreşte prezenţei preotului în această comună, cunoscând faptul
că se bucură de o priză puternică în rândul greco-catolicilor din comună, pentru
că este preot greco-catolic în comuna Ghimeş-Făget de 43 de ani. Grecocatolicii rezistenţi, pentru a-şi manifesta ostilitatea faţă de ortodoxie, preferă
să-şi înmormânteze morţii fără preot. Astfel, în ziua de 20 decembrie 1949 a
încetat din viaţă Suciu Ioan; în ziua de 22 decembrie 1949 fiica decedatului,
Nagy Kondor Maria şi nepotul decedatului Nagy Kondor Petru, faţă de
preşedintele şi secretarul Comitetului Provizoriu şi faţă de secretarul P .M.R. din
comună, s-au exprimat că dacă nu li se va permite a face înmormântarea cu
preotul rezistent Gergely Victor sau cu preotul romano-catolic Gyorgy Gavril
din aceeaşi comună, atunci înmormântarea o vor face fără preot, însă în nici un
caz cu preotul ortodox, ceea ce s-a şi întâmplat. Acelaşi lucru 1-a făcut şi
numitul Gârbea Carol, greco-catolic rezistent, la sfârşitul lunii decembrie 1949,
înmormântându-şi un copil fără preot. Cei mai sus arătaţi toţi sunt ţărani săraci
şi mijlocaşi. S-au luat măsuri de supraveghere a preotului" 7 •
Acesta nu este singurul caz pe cuprinsul judeţului Ciuc, o situaţie de
rezistenţă semnalându-se şi în alte localităţi:
"Către Direcţia Generală a Securităţii poporului, raportăm:
Preoţii greco-catolici reveniţi Moldovan Ion din comuna Bicaz şi Dunca
Gavril din comuna Tulgheş, jud. Ciuc, cu ocazia aniversării unificării, au
stare de pasivitate

faţă

Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (în continuare ACNSAS),
fond D, d. 12245/4, f. 129.

7
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refuzat să comemoreze (sic!) în biserica lor actul unificării, deşi au primit ordin
în acest sens de la Mitropolia Sibiu. Preotul Moldovan Ion a înaintat la
mitropolie un raport fals precum că ar fi vorbit în biserică despre unificare,
înaintând în acest sens şi o predică pe care nu a rostit-o niciodată. În ceea ce-l
priveşte pe Dunca Gavril, acesta nu a înaintat nici acest raport, rămânând pur şi
simplu pasiv faţă de acest ordin. În concluzie, se constată retractarea acestora în
secret. Preotul ostil Suciu Petru, din comuna Mereşti-Odorhei, s-a exprimat că
mai curând trece la cultul unitarian decât la ortodoxie. În prezent se găseşte în
comuna sa natală Voşlobeni, jud. Ciuc, fiind alungat din Mereşti de către
cetăţenii care au trecut la ortodoxie şi pentru faptul că ţinea orele de catehizare
în rit greco-catolic cu copiii. Deşi Mitropolia Sibiu a transmis protopopiatelor
foste greco-catolice ordinul Ministerului Cultelor nr. 1379/1949, prin care se
dispune introducerea ritualului ortodox în bisericile foste greco-catolice, totuşi
se constată că parohiile foste greco-catolice continuă a face slujbe în rit cu totul
catolic. 9 ianuarie 1950, colonel Kalousek Iosif' 8 .
Că problema era departe de a fi rezolvată şi că cel puţin preoţii
menţionaţi mai sus au continuat propaganda greco-catolică, ne-o confirmă un
nou raport, din 1O martie 1950, prin care se aduc noi acuzaţii preoţilor.
Moldovan Ion era acuzat că pe lângă faptul că este nesincer în adeziunea sa la
cultul ortodox, păstrând dogmele în rit vechi, mai duce şi o activitate
duşmănoasă contra măsurilor luate de guvern "în folosul ţărănimii muncitoare".
El ar fi lansat în comună zvonul că ţăranii colectivizaţi sunt duşi cu forţa la
muncă şi mănâncă de la cazan. Acest zvon a fost comentat de alţi ţărani, Caia
Gheorghe şi Voaideş Gheorghe, iar în urma acestui fapt în comună s-a creat o
stare de spirit nefavorabilă în legătură cu gospodăriile colective. Despre Dunca
Gavril se ştia că îşi continuă orele de catehizare cu copiii în rit greco-catolic,
chiar şi în satele apropiate de Tulgheş. Faţă de preotul Moldovan Ion, organele
de securitate au luat măsura de a fi pus sub supraveghere, pentru a se afla
eventualele lui legături cu chiaburimea.
"La ordinul dvs. nr. 132/r/103711 din 23 feb. 1950, raportăm:
Moldovan Ioan din comuna Bicazul Ardelean. Susnumitul pe lângă activitatea
sa nesinceră în cadrul cultului ortodox, întrucât îşi continuă atât slujbele cât şi
toate dogmele bisericeşti în vechiul rit greco-catolic, mai duce şi o activitate
duşmănoasă contra măsurilor luate de guvern în folosul ţărănimii muncitoare.
Astfel, în cursul lunii noiembrie 1949, reîntorcându-se de la cursul de
îndrumare preoţească de la Sibiu, a lansat zvonul în comună şi a comentat cu
alţii că a văzut pe ţăranii care au intrat în gospodăria colectivă că sunt duşi cu
forţa la muncă şi mănâncă de la cazan, afirmă preotul că stând de vorbă cu
aceşti ţărani, aceştia i-ar fi spus că mai bine mureau decât să intre în gospodăria
8

Ibidem, f. 139.
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colectivă. Zvonul lansat de preot a fost apoi comentat şi de alţi ţărani ca: Caia
Gheorghe şi Vaideş Gheorghe, ambii din aceeaşi comună. În urma cestui fapt
s-a creat o stare de spirit nefavorabilă în rândurile ţărănimii în legătură cu
gospodăriile colective.
Înaintăm alăturat 4 declaraţii, în copie, privind activitatea duşmănoasă a
preotului Moldovan Ioan, dusă contra măsurilor luate de guvern pentru
îmbunătăţirea vieţii ţărănimii noastre muncitoare, propunând arestarea şi
înaintarea lui în justiţie cu actele întocmite.
Dunca Gavril din comuna Tulgheş-Ciuc se manifestă pe linie religioasă
organizând orele de catehizare. Până în prezent a organizat cursurile în comuna
Tulgheş şi în satele Sângeroasa şi Nagyrez. Ţine săptămânal de 3 ori ore cu
copiii din cursul elementar. În ziua de 27.II.a.c. în satul Sângeroasa au participat
19 copii"9 .
O mare agitaţie s-a produs în Dămuc, acolo unde preotul Octavian Rusu
a refuzat să treacă la ortodoxie, iar o parte din credincioşi 1-au urmat. Se pare că
preotul era iubit de credincioşi, care ar fi dorit ca şi acesta să treacă împreună cu
ei la ortodoxie. Atunci când preotul delegat de Mitropolie să preia parohia a
venit la Dămuc, o parte a credincioşilor s-a strâns la casa părintelui Rusu şi i-au
manifestat dorinţa de a nu veni un alt preot în locul preotului lor. Cu ajutorul
şefului de post mulţimea a fost împrăştiată, iar preotului nou, Nicolae Popescu,
i s-a promis că nu i se va întâmpla nimic rău. De altfel, chiar în procesul-verbal
de predare-primire a parohiei, procentul de trecere la ortodoxie este de 80%,
lucru contestat de preotul Rusu, deoarece nu a putut asista la semnarea listelor
10
şi nu poate confirma semnăturile •
Peste o lună găsim la Dămuc un alt preot, Virgil Dancu, care a realizat
trecerea în totalitate a populaţiei din Dămuc la religia ortodoxă, iar pe 14
decembrie 1948, în faţa notarului din Bicazul Ardelean, se confirma trecerea în
procent de 100% a populaţiei din Bicaz centru şi filia Ti coş la religia

ortodoxă 11 •

Conform unui referat din 20 iulie 1954, în regiunea Bacău existau 7
parohii foste greco-catolice, care în momentul unificării aveau 7 preoţi şi
15.512 credincioşi. În regiunea Bacău, în momentul unificării existau 7 parohii
cu 7 filii greco-catolice, slujite de 7 preoţi. În parohiile revenite exista un număr
de 14.854 credincioşi, dintre care 14.706 reveniţi, iar 148 vechi credincioşi
ortodocşi. Un alt raport dădea următoarea situaţie:

9

Arhiva CNSAS, fond Documentar, dosar D12245/3, f. 141.
Arhiva Mitropoliei Ortodoxe a Ardealului, Sibiu, fond III/ 396/ 948, din 31 octombrie 1948.
11
Ibidem, din 14 decembrie 1948.

10
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"Tabel privind situaţia parohiilor foste greco-catolice
Raionul
Neamţ

Parohia
Bicazu Ardelean
Bicaz Chei
Bicaz Telek
Dămuc

Ceahlău

Corbu

Moineşti

Ghimeş-Făget

Total

Nr. capilor
de familie
425
630
383
610

Nr.
sufletelor
2800
2700
1737
2610
800
3000
13047

Explicaţie:

Numele şi
prenumele preotului
Colceru Emil
Boeru Gheorghe
Moldovan 1.
Arapu Mina
Gheorghiasa
Leonte Spiridon

Se menţionează că în Parohia Ghimeş-Făget din raionul
pr. Leonte Spiridon - ortodox - este împiedicat în misiunea sa de
către fostul pr. greco-catolic Gherghely Victor, care nu a semnat actul revenirii,
locuieşte în parohie, are legături cu preotul romano-catolic Gherghely Ludovic,
face servicii, ca având harul, la diferiţi credincioşi şi contribuie activ la
menţinerea multor credincioşi în situaţie de rezervă faţă de ortodoxie. Problema
a fost analizată şi la şedinţa din 8-9 iunie, s-au trimis înştiinţări împutemicitului
raional de către inspect. general şi manifestările acestuia sunt cunoscute mai pe
larg în procesul-verbal încheiat în şedinţa amintită mai sus" 12 .
Împuterniciţii de culte apreciau că în această regiune nu s-a dus o
acţiune de consolidare a unificării, de aceea preoţii continuă să practice riturile
greco-catolice. Nu se semnalau acţiuni potrivnice regimului din partea
credincioşilor din parohiile cu reveniţi. Cât priveşte nereveniţii din regiune, ei
erau în număr de 330 şi se situau pe o poziţie de rezistenţă, iar un număr de 956
de credincioşi au trecut la cultul romano-catolic 13 . Cât priveşte preoţii din
parohii, erau aceiaşi dinainte, cu excepţia preotului Mina Arapu, vechi ortodox,
şi a preotului V. Gheorgiasa, venit în locul preotului Al. Cojocaru, decedat. La
parohia Tulgheş, erau doi preoţi foşti greco-catolici, din care unul, Gheorghe
Stânea, era plecat în regiunea Autonomă Maghiară, la parohia Sărmaş. La
Parohia Ghimeş-Făget, în locul preotului Gherghely Victor, nerevenit, dar care
domicilia în continuare în localitate, era preot Spiridon Leonte, vechi preot
ortodox. În referat se menţiona că numai parohia Ghimeş-Făget avea credincioşi
nereveniţi. Printre problemele semnalate era şi aceea că preoţii greco-catolici
reveniţi practicau în continuare tipicul greco-catolic. Şi mai interesant era cazul
preotului Mina Arapu, care, deşi era vechi preot ortodox, odată ajuns în zonă,
s-a adaptat locului şi practică acelaşi cult greco-catolic.
Moineşti,

12

13

ANIC, Ministerul Cultelor, Direcţia de Studii, d. 8011954, f. 354.
Ibidem, f. 446.
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"Situaţia fostelor parohii greco-catolice din raionul Piatra Neamţ. În
raionul Piatra Neamţ sunt 4 parohii foste greco-catolice şi anume:
- Parohia Bicazu Ardelean cu un nr. de 425 capi familie, 2200 suflete.
Preotul Emil Colceru este cel dinainte, revenit şi el. Are o atitudine de
împăciuire şi, după cum sunt informat, practică şi vechile obiceiuri şi tradiţiile
vechiului cult. Este un element care lucrează pe linie socială.
- Parohia Bicaz Chei cu un nr. de 630 capi familie şi 2700 suflete.
Preotul Gheorghe Boeru este vechiul preot dinaintea unirei cu greco-catolicii.
Odată revenit şi el, practică acelaşi obicei ca şi cel de la Bicazu Ardelean. Este
un element care lucrează pe linie socială şi nu e face nici o greutate.
- Parohia Bicaz Telek cu un nr. de 383 capi de familie cu 1373 suflete.
Este vechiul preot care a servit şi care era greco-catolic. Astăzi lucrează ca şi
cei doi parohi de mai sus. El a revenit şi slujeşte tot în aceeaşi parohie.
Activează pe linie socială.
- Parohia Bicaz Dămuc cu un nr. de 61 O capi de familie şi 261 O suflete.
Preotul a plecat nu se ştie în ce parte a Ardealului, nu ştie nimeni dacă mai
trăieşte. Preot este Mina Arapu, este ortodox vechi dar care venind s-a adaptat
el la situaţie şi practică aceleaşi obiceiuri şi tipicuri ca şi ceilalţi din parohiile
foste greco-catolice pentru a nu-i scăpa din mână şi pentru a-şi menţine starea
materială. Acest preot lucrează foarte bine pe teren social. În discuţiile avute cu
preotul Colceriu Emil asupra consolidării mi-a declarat că el este de părere că
numai preoţi ortodocşi vechi ar putea să facă ceva întrucât ei, ca foşti
greco-catolici, nu-i pot refuza să le presteze anumite servicii ce le făceau (acest
lucru este confidenţial). Într-o şedinţă la protopopiat s-a discutat în plen această
şi acest preot a spus: Noi am făcut ce am putut, unirea cu biserica ortodoxă, aşa
14
că consolidarea adevărată rămâne să facă preoţii vechi ortodocşi" .
Un raport mai amplu asupra situaţiei din zonă ne oferă împutemicitul de
culte al regiunii Bacău, pe baza unor rapoarte primite la rândul său de la
împuterniciţii raionali:
"Ministerul Cultelor. Împutemicitul regiunii Bacău, nr. 347 din 20 iulie
1954
Referat în legătură cu problema consolidării unificării bisericei foste
greco-catolice
În regiunea Bacău sunt 7 parohii foste greco-catolice care în momentul
unificării (octombrie 1948) aveau un nr. de 7 preoţi greco-catolici şi 15.512
suflete.
Cât priveşte lista preoţilor din aceea perioadă, menţionăm că la parohiile
din raionul P. Neamţ sunt aceiaşi preoţi dinainte, în afară de preotul Mina
Arapu care a venit în parohie şi este preot vechi ortodox. În raionul Ceahlău, la
14

Ibidem, f. 357-358.
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parohia Corbu, în locul pr. Alexandru Cojocaru, mort în 1949, este preot V.
Gheorgheasa - vechi ortodox. În parohia Tulgheş erau 2 preoţi greco-catolici
din care unul Gheorghe Stanca este plecat în regiunea Autonomă Maghiară.
Ghimeş-Făget, în locul pr, Gherghely Victor, nerevenit, şi în prezent tot în
parohia Ghimeş-Făget, fără ocupaţie, este preot Spiridon Leonte, vechi ortodox.
Tot în raionul Moineşti, în Agăş şi Palanca, parohii ortodoxe care
cuprind şi sătuleţele aparţinând fostei parohii Ghimeş-Făget sunt preoţi vechi
ortodoxi.
Cu privire la situaţia actuală a parohiilor, se anexează referatele
împutemiciţilor raionali care au răspuns în această problemă şi situaţia statistică
pe Regiune.
Menţionăm că numai în raionul Moineşti, parohia Ghimeş-Făget, are
greco-catolici care nu au revenit, cât şi pe pr. Gherghely Victor, menţionat la
punctul 1.
Cât priveşte atitudinea preotului, o parte dintre credincioşi, referatul
împutemicitului raional dă explicaţii.
În celelalte parohii din cuprinsul regiunii nu sunt aspecte deosebite în
afară de faptul că în toate parohiile care au pe vechii preoţi foşti greco-catolici,
aceştia practică tipicul greco-catolic.
Un fapt ce merită arătat este cazul pr. Mina Arapu, care deşi este vechi
ortodox, venind în parohia fost greco-catolică, s-a adaptat locului şi practicilor
greco-catolice.
Nu avem cazuri de preoţi greco-catolici reveniţi la ortodoxie şi ulterior
pensionaţi. De asemenea, în cuprinsul regiunii nu sunt preoţi care au revenit la
ortodoxie şi au demisionat ulterior.
S-a menţionat că în raionul Moineşti, în cuprinsul Parohie Ghimeş-Făget
este preotul Gherghely Victor, fost parohul greco-catolic al acesteia, nerevenit
şi în prezent domiciliază în aceeaşi localitate. În momentul de faţă nu ocupă
nicio funcţie. Cât priveşte atitudinea, metodele, dacă face servicii religioase,
dacă are legături cu romano-catolicii şi cum este privit de organele locale,
acestea se arată în referatul împutemicitului raional.
În parohiile foste greco-catolice nu avem preoţi vechi ortodoxi care să fi
avut parohie în acelaşi timp cât au existat şi parohii greco-catolice. În prezent
preoţii vechi ortodoxi din parohiile foste greco-catolice duc muncă pentru
consolidarea unificării. Deosebit este preotul Arapu Mina de la parohia Bicaz
Dămuc, raionul P. Nemţ, fost arătat mai sus.
Menţionăm însă şi în acest referat că s-a discutat cu conducerea
Mitropoliei Moldovei că pentru consolidarea definitivă, dat fiind numărul mic
de preoţi foşti greco-catolici, să se facă mişcarea lor în alte parohii, iar în locul
acestora să fie trimişi vechi ortodoxi, care să consolideze unirea. De altfel,
însuşi preotul Emil Colceriu, din parohia Bicazul Ardelean, fost greco-catolic, a
https://biblioteca-digitala.ro
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propus în repetate rânduri în conferinţele preoţeşti acelaşi lucru. Pe această cale
cerem sugestii şi îndrumări de la Minister în problema arătată pentru a şti dacă
este cazul să acţionăm în această direcţie cu conducerea Mitropoliei.
Împuternicit regional Al. Popa" 15 •
Cazul de la Ghimeş nu s-a încheiat imediat, preotul greco-catolic fiind în
atenţia împutemicitului de culte încă mulţi ani. Într-un "Raport asupra
parohiilor foste greco-catolice", Împutemicitul de Culte din regiunea Bacău
nota despre situaţia de la Ghimeş în 1954:
"15 iulie 1954. Referat asupra situaţiei greco-catolicilor, regmnea
Bacău, raionul Moineşti.
Care este atitudinea preotului ortodox faţă de revenire?
Acesta este activ şi orientat, până în prezent a reuşit să aducă la
ortodoxie peste 1000 de suflete.
Care este atitudinea faţă de regim?
Este loial, sprijină organele locale în toate acţiunile, fapt pentru care
preotul R.C. Ludovic îl redă credincioşilor acestuia ca preot comunizat etc.
Nr. credincioşilor reveniţi 2259, iar vechi ortodocşi sunt 80 suflete şi
aceştia flotanţi de la C.F.R.
Atitudinea credincioşilor reveniţi faţă de revenire este relativă, din cei
2279 cu vechi ortodocşi circa 600 suflete sunt pasivi, nu frecventează la toate
sărbătorile Biserica, iar cât priveşte poziţia lor faţă de cei nereveniţi, nu sunt
statomici pe poziţia ortodoxă, vociferând faţă de cei nereveniţi că ar fi fost mai
bine la Biserica pe care au avut-o, pe pr. Gherghely Victor o parte din
intelectualii învăţătorul Tohăneanu 1. şi Suciu Antal, influenţaţi fiind de
Gherghely Victor, care domiciliază în aceeaşi comună, fiind şi rude cu acesta şi
determină ca o parte din cei nereveniţi să stea pe o poziţie de aşteptare şi să nu
mai vină la ortodocşi, la fel însuşi pr. Gherghely Victor ... serviciile religioase
foarte secret a acestor reveniţi, îi determină pe aceştia să stea pe aceeaşi poziţie.
Cât priveşte poziţia credincioşilor faţă de regim a acelor reveniţi, sunt
loiali, îşi achită obligaţiunile faţă de stat, participă la manifestaţiunile culturale
de masă organizate prin căminele culturale, sunt supuşi etc. Aceştia ascultă pe
preotul ortodox Leonte Spiridon, o parte, iar o altă parte, cei pasivi, sunt încă în
dubii; nu vorbesc pe preotul ortodox, dar nici nu îi dau prea multă ascultare şi
importanţă. Cât priveşte pe agitatorii împotriva revenirii, fostul preot Gherghely
Victor, care domiciliază în această comună Ghimeş-Făget, în anii 951-52
lansase un zvon că Horthy Miklos s-a apropiat de ei la circa 40 km şi că trebuie
să-i aştepte cei ce nu revenise, pentru că se vor bucura de deplină libertate şi
15

Ibidem, f. 352.
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Biserica iar va funcţiona şi cultul lor va fi reconstituit, după 2 vizite şi discuţii
avute cu el în sensul că nu are jurisdicţia pentru a oficia servicii şi nu are nicio
calitate în a conduce foştii lui credincioşi şi întrebându-1 ce aşteaptă, el a
răspuns, fiind de faţă şi organele locale, că aşteaptă ziua de mâine. În ultimul an
1954, acesta s-a mai liniştit în ceea ce priveşte lansarea de diferite zvonuri, alţi
agitatori periculoşi nu sunt.
În această comună, o parohie romano-catolică, al cărei preot este
Ludovic Gheorghe, acesta are o atitudine ostilă şi şovină faţă de revenire, el a
atras din 1948-1954 peste 900 suflete la romano-catolicism, face servicii
religioase celor nereveniţi şi propovăduieşte cu ocazia acestor servicii că religia
romano-catolică este cea mai superioară (sic!) şi deci nereveniţii trebuie să
urmeze această religie, de asemenea, toţi cei care au trecut la romano-catolicism
nu au trecut pe bază de declaraţie de trecere la acest cult romano-catolic.
Credincioşii reveniţi în mică parte la Ghimeş-Făget şi în mai mare parte la
Coşnea, frecventează biserica romano-catolică şi aceasta la Ghimeş, dat faptului
influenţei preotului romano-catolic, iar la Coşnea dat faptului lipsei în fiecare
duminică a preotului ortodox ce merge la 2 duminici odată, pentru a le face
slujbe. Aceşti reveniţi sunt afiliaţi parohiei ortodoxe Agăş, aceştia au origine
muncitorească, nu se poate interpreta a fi bogaţi de mari proprietăţi sau moşii,
ce ar nutri speranţe de recâştigarea lor, dar sunt foarte credincioşi şi aceasta îi
determină să frecventeze şi biserica romano-catolică.
Numărul credincioşilor nereveniţi este în jur de 330 suflete, grupare ce
opune rezistenţă este în Ghimeş-Făget, tocmai acolo unde domiciliază fostul
preot greco-catolic Gherghely Victor, de aici se deduce că se datoreşte unor
acţiuni ale acestuia în a-i ţine în aşteptarea zilei de mâine, aşa după cum el a
declarat. Acestora la o parte le face servicii religioase fostul preot Gherghely
Victor, iar la o parte preotul romano-catolic Ludovic Gherghe, iar o altă parte
nu fac nicio mişcare, nu frecventează nicio biserică, şi nici nu vor să li se facă
servicii divine, sunt retraşi. La cei ce frecventează biserica romano-catolică,
50% din numărul înmormântări, botezuri, cununii le face preotul romanocatolic Ludovic Gheorghe, iar liturghii şi ierurgii le face foarte ascuns fostul
preot greco-catolic Gherghely Victor acasă la el, iar cât priveşte atitudinea
acestora faţă de cei reveniţi este foarte ostilă, protestând că şi-au lăsat credinţa
şi legea pentru eretici, este, iar faţă de regim este tot ostilă în sensul că acest
regim le-a desfiinţat legea în care au trăit ei de mici copii şi că aceasta va trebui
până la urmă să fie anulată această lege, adică se va întoarce roata. Cât priveşte
achitarea obligaţiilor faţă de stat, sunt foarte ostili, nu le achită. Organele locale
sunt nevoite să recurgă chiar la intervenţia organelor regionale, ex. pentru
achitarea autoimpunerii chiar au venit 3 inspectori în această comună datorită
faptului că în această comună sunt şi romano-catolici care nu sunt îndrumaţi,
sfătuiţi de către preot. De asemenea, aceşti greco-catolici care nu are cine să le
https://biblioteca-digitala.ro
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orienteze şi din partea organelor locale nu se lasă orientaţi. Astfel, această
comună în partea acţiunilor şi campaniilor este ultima comună pe regiune.
Preoţi care să fi revenit în acest raion nu sunt, la fel din cei preoţi ce ar fi
revenit la ortodoxie şi să fi demisionat sau pensionaţi nu sunt.
Preoţi greco-catolici nereveniţi conform listei anexă există numai unul,
acesta are o atitudine duşmănoasă faţă de revenire, în sensul că şi-au călcat
legea (credinţa). De asemenea, caută să evite întâlniri cu preotul ortodox; ori de
câte ori merge cu botezul nu îl găseşte acasă, iar pe cel romano-catolic îl
aşteaptă să vină cu botezul. Acesta face servicii religioase clandestine la el
acasă, aşa după cum am relatat mai sus, făcând liturghie şi ierurgii etc. De
asemenea, ţine o strânsă legătură cu preotul romano-catolic Ludovic Gheorghe,
făcând foarte des vizite de intimitate, dar care nu a participat la nicio slujbă în
biserică amândoi. Vizitele între ei sunt din 2-3 săptămâni, deşi organele
competente au încercat să afle ce discută cu ocazia vizitelor reciproce, nu au
reuşit să cunoască ceva.
Organele locale sunt în continuă urmărire a acţiunilor ce se bănuiesc a le
întreprinde aceştia, sunt priviţi ca elemente duşmănoase regimului nostru, în
sensul că împiedică ducerea la îndeplinirea de plan în toate domeniile ce
izvorăsc din H.C.M. şi al C.C. al Partidului nostru, pentru aceasta organele
locale sunt în continuă depistare a acţiunilor acestora.
În centrul acestei comune există o grupare de circa 21 O greco-catolici
nereveniţi, aceştia persistă să rămână pe poziţii de aşteptare, atâta timp cât
prezenţa lui Gherghely Victor este în mijlocul lor şi mai mult se observă o
descreştere a acestui număr în fiecare an, dar mai puţini trec la ortodocşi şi mai
mulţi la romano-catolici, deci se observă că există încă tot pepinieră a cultului
romano-catolic şi aceasta o face fostul preot Gherghe1y Victor, care ţine o
strânsă legătură cu preotul romano-catolic Ludovic Gheorghe.
Preoţi vechi ortodocşi nu sunt în acest raion.
Concluzii. Atâta timp cât acest fost preot greco-catolic va fi în mijlocul
acestui centru de nereveniţi, aceştia vor continua să fie permanent o pepinieră a
cultului romano-catolic, aşa după cum a fost şi până în 1948. Această problemă
a revenirii în această localitate ar putea fi rezolvată numai în cazul în care fostul
preot greco-catolic nu ar fi în mijlocul lor să-i pregătească pentru cultul
romano-catolic sau să îi determine să se păstreze pe poziţii de aşteptare aşa cum
se observă în această localitate" 16 .
Pentru Parohia Corbu, din raionul Ceahlău, împutemicitul de culte arăta
că: "În anul 1948 parohia Corbu era greco-catolică având 280 capi de familie şi
avea filie la Capu Corbului, iar ca preot greco-catolic era Alexandru Cojocaru,
care a decedat în 1949.
16
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În Parohia Corbu sunt 280 capi de familie reveniţi la ortodoxie, iar preot
este Vasile Gheorghiasa. Preotul este ortodox şi ataşat regimului. Parohia Corbu
are 1400 de suflete revenite la ortodoxie de la greco-catolicism. Înainte de
revenire nu era nici un ortodox. Atitudinea reveniţilor faţă de revenire din toate
clasele sociale este prietenoasă, atât săracii, mijlocaşii, intelectualii cât şi
chiaburii nu fac nici un fel de manifestaţie. Atitudinea reveniţilor săraci şi
mijlocaşi este loială, iar foştii chiaburi şi o serie de intelectuali sunt pasivi.
Credincioşii reveniţi ajută pe preotul lor în toate direcţiile, în această parohie nu
există nici un agitator împotriva revenirii. Preotul romano-catolic Iuliu Barabas
nu se amestecă cu nimic în parohia Corbu fostă greco-catolică. În parohia
Corbu nu este nici un revenit care să frecventeze biserica romano-catolică. Nu
sunt credincioşi nereveniţi. Nu sunt preoţi reveniţi şi pensionaţi în parohia
Corbu. Preotul Alexandru Cojocaru fost greco-catolic a decedat în 1949. Nu
sunt credincioşi reveniţi care să opună rezistenţă revenirii. În comuna Corbu nu
este nici un preot vechi ortodox. 23.VII.1954" 17 .
O situaţie similară se înregistra la parohia Tulgheş, unde preotul revenit
Gavril Dunca era ataşat regimului şi a revenit din convingere, iar, de asemenea,
chiaburii şi intelectualii erau pasivi faţă de revenire.
"Filia Pintec, fostă Bicazul Ardelean, preot în anul 1948 Gheorghe
Stanca, actualmente preot în parohia comunei Sărmaş, raionul Topliţa, R.A.M.,
credincioşi în anul 1948 au fost 1500.
Parohia Tulgheş, preot revenit Gavril Dunca. Preotul este ataşat
regimului actual şi a revenit din convingere. Credincioşi reveniţi 1500, vechi
ortodocşi 68. Chiaburii şi intelectualii sunt pasivi faţă de revenire. Chiaburii
sunt pasivi şi credincioşi săraci şi mijlocii sunt ataşaţi regimului. Săracii şi
mijlocaşii sprijină preotul lor în anumite acţiuni religioase şi de folos obştesc,
iar chiaburii sunt indiferenţi faţă de el. Este o fată, de loc din comuna Gaiu
raionul Ceahlău, cu numele Maria Bonteanu cu domiciliul în comuna Tulgheş,
care a trecut de la ortodocşi la romano-catolici, fata a fost determinată de
unchiul ei fost arhimandrit ortodox cu numele Dionisie Bonteanu, care a trecut
la greco-catolici cu mult înainte de 1948. Preotul romano-catolic Barabas Iuliu
este pasiv faţă de revenire, nu face propagandă şi nici servicii la foşti
greco-catolici. Din foşti greco-catolici reveniţi sunt trei femei care frecventează
şi biserica romano-catolică, şi anume Anuţa Bârsan, Maria Grama şi Olaru
Ioana, toate din comuna Tulgheş. Credincioşi nereveniţi în această parohie nu
există. Preoţi reveniţi pensionari nu sunt în comuna Tulgheş. Preoţi reveniţi
demisionari nu sunt. Credincioşi reveniţi care să opună rezistenţă unificării nu

17

Ibidem, f. 355.
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avem în comuna Tulgheş. Nu este preot vechi ortodox în comuna Tulgheş.
Tulgheş. 1O iulie 1954" 18 .
În parohia Bicaz, preotul Emil Colceriu era foarte activ în direcţia
consolidării unificării, el chiar mărturisind confidenţial împuternicitului de culte
că "ar fi bine să fie aduşi în zonă preoţi vechi ortodocşi, deoarece el, ca fost
preot greco-catolic, nu poate refuza credincioşilor săi anumite servicii cu care
au fost învăţaţi" 19 .
După cum se poate observa din cazurile ilustrate mai sus, o mai mare
rezistenţă la integrarea în Biserica Ortodoxă se constată în acele regiuni de
graniţă dintre Transilvania şi Moldova, acolo unde comunităţile de
greco-catolici erau mari şi parohiile asemenea. Se pare că politica de învrăjbire
dintre ortodocşi şi greco-catolici în părţile de graniţă ale judeţului Ciuc a dat
unele roade, din moment ce acestea sunt zonele unde mişcarea de rezistenţă la
unificarea bisericilor a fost mai puternică aici. Nu este de neglijat nici faptul că
la Ghimeş-Făget era o puternică populaţie maghiară catolică, fapt ce a dus la o
anumită apropiere între enoriaşii greco-catolici şi catolici.
Din unele afirmaţii ale preoţilor care au slujit aici după realizarea unirii,
se pare că această zonă avea unele particularităţi. Acestea ţin de faptul că fiind o
zonă la graniţă, se sădise în sufletul poporului de către preoţii greco-catolici ura
faţă de biserica ortodoxă, spunându-li-se că decât a merge la biserica ortodoxă,
mai bine să meargă la adunările sectarilor, iar celor care totuşi mergeau le
dădeau canoane grele, după mărturisirile credincioşilor. S-au trimis aici de la
Blaj misionari nu pentru convertirea sectarilor, care au ajuns să aibă biserica în
mijlocul satului, ci ca să sape prăpastie cât mai adâncă între fraţii din Bicaz şi
cei din Moldova20 .
Dintre preoţii reveniţi, toţi au fost încadraţi la parohii, iar unii dintre ei
chiar la parohii mai bune, cum a fost cazul preotului Simion Suciu, trecut la
Subcetate, unde preotul nu a revenit la ortodoxie 21 • Preotul revenit Avisalon
Costea, din Gheorgheni, a fost numit chiar protopop de Gheorghieni,
mitropolitul insistând chiar la Ministerul Cultelor ca acestuia să-i fie plătită
diurna protopopească cuvenită retroactiv, "deoarece Precucernicia Sa lucrează
în împrejurări mai grele şi astfel e mai îndreptăţit la diurna de protopop" 22 .
18

Ibidem, f. 356.
Ibidem, f. 387.
20
Arhiva Mitropoliei Ortodoxe a Ardealului, Sibiu, fond III/ 396/948, din 28 octombrie 1948.
21
Ibidem, din 17 noiembrie 1948.
22
Ibidem, din 21 decembrie 1948.
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Rezumând, în judeţul Ciuc, ce se circumscria protopopiatului
Gheorgheni (de care aparţineau şi comunele adiacente studiului nostru) şi care
avea 26 de parohii bugetate, au trecut până la sfârşitul anului 1948 la credinţa
ortodoxă un număr de 28.033 credincioşi, altă parte fiind maghiarizaţi şi trecuţi
la romano-catolicism, mai ales în Gheorgheni, Joseni, Miercurea Ciuc, Tomeşti,
Ditrău, Sândominic, Ghimeş-Făget. Numai în ultima comună pomenită au
trecut la catolicism 2000 de persoane 23 .
Câteva concluzii se impun: "Credincioşii ortodocşi au dispărut aproape
complet în următoarele cazuri: Parohia sau filia era cu credincioşi foşti
greco-catolici, ceea ce a constituit o masă propice pentru catolicizare şi apoi
maghiarizare. Într-adevăr, putem constata că un număr mai mare de treceri la
religii maghiare şi declararea de naţionalitate maghiară s-a petrecut acolo unde
după 1948, în loc să se treacă firesc la religia ortodoxă, mulţi credincioşi au
trecut la romano-catolicism. Acest lucru este valabil în acele parohii unde
numărul românilor era mic sau erau înconjuraţi din toate părţile de maghiari.
Din acest punct de vedere putem concluziona că pentru românismul din
secuime, desfiinţarea bisericii greco-catolice în 1948 a însemnat o pierdere
în plan naţional şi religios. ( ... ) Zvonurile ce erau difuzate precum că Ardealul
va fi din nou retrocedat Ungariei, toate răspândite cu tâlc de prozelitism, creau o
stare de nesiguranţă, iar în aceste condiţii cine mai dorea să revină la ortodoxie?
Astfel, preoţii şi protopopiatele ortodoxe considerau ca măsuri de primă
urgenţă în menţinerea elementului românesc în zonă următoarele: menţinerea în
bugetul statului a parohiilor ortodoxe din secuime, chiar dacă nu au numărul de
credincioşi fixat de regulamentul de funcţionare al B.O.R; preoţii buni să fie
îndrumaţi spre parohiile din secuime pentru un timp de validare, aproximativ 5
ani, după care să fie promovaţi în parohii mai bune din cadrul Arhiepiscopiei;
trecerile de la greco-catolici la romano-catolici să nu fie validate; căsătoriile
mixte să nu fie aprobate de către biserică decât în anumite condiţii; muncă şi zel
extrem din partea preoţilor existenţi în această zonă" 24 .
Cât priveşte situaţia de după desfiinţarea Bisericii greco-catolice şi
"unificarea bisericească", concluziile valabile pentru regiunea aşa-zis
"secuiască" şi zona Ghimeş-Făget sunt identice: lipsa preoţilor ortodocşi în
zonă, situaţia materială precară a parohiilor ortodoxe de aici, numărul masiv al
funcţionarilor statului de origine etnică maghiară. Toate acestea au creat
23

Ibidem, din 3 decembrie 1948.
Costel-Cristian Lazăr, Biserica Ortodoxă Română din Estul Transilvaniei după Al Doilea
Război Mondial, editura Eurocarpatica, Sfăntu Gheorghe, 2013, p. 122-123.
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pentru diverse ingerinţe ale clerului maghiar în rândul credincioşilor
români, fapt resimţit de preoţii români ca o încercare de prozelitism religios,
care, mai apoi, urma să desăvârşească procesul de maghiarizare. Nu de puţine
ori credincioşi ortodocşi români proveniţi din rândul greco-catolicilor reveniţi la
ortodoxie, au preferat să apeleze la preotul catolic. Acest fapt a fost chiar
încurajat de episcopul Mărton Ăron, care a îndemnat preoţii catolici să oficieze
cultul pentru românii reveniţi. Datorită ordinelor venite de sus, în atenţia
Securităţii se afla şi sprijinul furnizat cultului greco-catolic clandestin de Biserica
Romano-Catolică, mai ales de Episcopia de Alba-Iulia, percepută ca neloială,
proiredentistă. În plus, reprezentanţii ei aveau şi contacte, permise de autorităţi,
cu reprezentanţii Sfântului Scaun, statul care în trecut "sprijinise cauza
iredentistă". Episcopul Mărton Ăron a continuat să aibă un rol important în
susţinerea morală şi chiar materială a uniţilor, reafirmând această poziţie în faţa
25
reprezentanţilor Sfântului Scaun .
"De aici decurg câteva din concluziile noastre referitoare la această
perioadă şi efectele sale asupra Bisericii Ortodoxe Române din zonă. În primul
rând opera de unificare bisericească începută în 1948 prin desfiinţarea bisericii
greco-catolice nu a fost întotdeauna în zonă un factor care să slujească naţiunea
română. Unii dintre cei care au refuzat trecerea la ortodoxie, în general din pătura
superioară sau cu studii, au preferat să treacă la romano-catolicism sau chiar dacă
nu au făcut-o oficial, au frecventat această biserică. Iar schimbarea confesiunii
este cel mai important pas în pierderea identităţii naţionale. Situaţia era cu atât
mai tristă, cu cât mulţi români greco-catolici existau în comunităţi cu majoritate
maghiară. Din punctul nostru de vedere, existenţa pe mai departe a bisericii
greco-catolice ar fi adus mai multe beneficii în această zonă, deoarece ar fi
însemnat o păstrare mai accentuată a elementului românesc.
Al doilea aspect, legat de primul, este acţiunea tot mai puternică de
prozelitism a bisericii catolice în zonă, care de multe ori, pe aceste considerente, a
găsit un teren propice pentru a atrage românii greco-catolici dezamăgiţi de actul
brutal al desfiinţării bisericii lor.
Având de înfruntat situaţia de biserică minoritară în această zonă, alături
de cele enumerate mai sus, clerul şi credincioşii ortodocşi din Transilvania de
Răsărit au trăit cu impresia de populaţie părăsită de factorul politic central, în
condiţiile preponderenţei maghiare în structurile de conducere regionale. ( ... ) Din
acest punct de vedere, o lovitură foarte importantă pentru românism a fost
25
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desfiinţarea

Bisericii Greco-Cato1ice. Indiferent cum a fost şi este perceput
acest act, ca o reîntoarcere la sânul Bisericii Mamă sau un act abuziv şi ilegal al
statului comunist, actul în sine nu a produs o întărire ci dimpotrivă o slăbire a
românismului în zonă. Mulţi enoriaşi şi preoţi, în special din straturile mai
înstărite sau mai culte, au preferat să treacă la romano-catolici. Acest aspect se
poate explica prin apartenenţa la grupul lingvistic maghiar, pe de o parte; mulţi
români greco-catolici fuseseră maghiarizaţi, singura legătură cu românismul
rămânând doar cea confesională: apartenenţa la religiile româneşti - ortodoxă
sau greco-catolică. Odată cu ruperea acestei legături confesionale, era evident
că rămânea cealaltă, apartenenţa la grupul lingvistic, iar necesităţile cultice
făceau necesară alipirea la o biserică mai apropiată. Dacă la aceasta mai
adăugăm politica oficială a ierarhiei romano-catolice de a oferi asistenţă
religioasă foştilor greco-catolici, chiar gratuit, lipsa preoţilor ortodocşi, starea
materială precară a credincioşilor şi o anumită disciplină ce s-a transpus în
fidelitatea faţă de Scaunul Pontifical, rezultă ingredientele pentru pierderile
confesionale şi naţionale de după actul din octombrie 1948"26 .

26
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"Mica revoluţie culturală" românească- Tezele din iulie
1971. Noi documente
Adrian DEHELEANU

The Romanian "Small Cultural Revolution". The July 1971 Theses.
New Documents
Abstract
In July 1971, Nicolae Ceauşescu announced new measures for the
"Improvement of the political-ideological activity", which remained in the history of
Romanian communism as the Theses of July, a name reminiscent of the April Leninist
theses. The theses of Ceauşescu represented a new guide for ali cultural productions in
Romania. From an ideological point of view, the theses were rather dogmatic than
innovative: concepts long abandoned in the rest of the communist camp, as socialist
realism were retumed to topical by Ceauşescu, who put an end to ali illusions about
liberalization of cultural life, maintained at beginning of his leadership. In other words,
Romanian intellectuals had to draw inspiration exclusively from domestic sources,
more precisely from the realities of socialist Romania. Consequential: after a short
period in which the normal relations with the West were resumed, Romanian culture
was convicted by the communist regime a second time, following the forced
Russianization during Stalin's era, to years of development in complete isolation from
any influence.
Keywords: socialist realism, Romanian culture, re-Stalinization, isolation,
censorship, ideology
În iulie 1971, Nicolae Ceauşescu a anunţat noi măsuri pentru
Îmbunătăţirea activităţii politica-ideologice, rămase în istoria comunismului
românesc sub numele de Tezele din iulie, denumire ce aduce aminte de tezele
leniniste din aprilie. Tezele ceauşiste reprezentau un nou ghid pentru toate
producţiile culturale din România. Din punct de vedere ideologic, tezele au fost
mai degrabă dogmatice decât novatoare: noţiuni de mult abandonate în restul
lagărului comunist, precum realismul socialist, erau readuse în actualitate de
Ceauşescu, care punea astfel capăt tuturor iluziilor de liberalizare a vieţii
culturale, întreţinute în perioada de început a conducerii sale. Subliniind rolul
conducător pe care trebuia să-1 joace Partidul Comunist în toate domeniile,
secretarul genaral a lansat un atac neaşteptat împotriva celor care încercau să
menţină cultura română conectată la curentele artistice, modele culturale şi
tendinţe novatoare din Occident. Cu alte cuvinte, intelectualii români trebuiau
să se inspire exclusiv din surse autohtone, mai precis din realităţile României
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o scurtă perioadă în care fuseseră reluate
legăturile fireşti cu Occidentul, cultura română era condamnată de regimul
comunist - a doua oară după rusificarea forţată din anii stalinismului - să se
dezvolte în completă izolare faţă de orice influenţă. Pe scurt, Tezele din iulie
1971 au constituit începutul restalinizării culturii române prin întreruperea
timidei încercări din anii '60 de a relua ambiţia generaţiei paşoptişte de a
produce o cultură naţională în sincronism cu Occidentul şi, implicit, demnă de a
sta alături de celelalte culturi europene. A fost înfiinţat şi Consiliul Culturii şi
Educaţiei Socialiste (CCES), care avea misiunea de a "dirija şi orienta orice
activitate cultural-educativă" a ţării. CCES a fost un organism dublu subordonat
partidului şi statului, respectiv CC al PCR şi Consiliului de Miniştri. Din 1977,
i-au fost conferite atribuţii mult mai importante, el devenind organismul care
practic controla activitatea "tuturor instituţiilor cultural-educative de la oraşe şi
sate, indiferent de subordonare, a uniunilor şi asociaţiilor de creatori",
colaborând cu organizaţiile de partid din cadrul resfectivelor instituţii, în scopul
asigurării îndeplinirii politicii culturale a partidului .
În ceea ce priveşte cenzura, ca urmare a hotărârii CC de desfinţare a
Comitetului pentru Presă şi Tipărituri, s-a procedat la împărţirea atribuţiilor în
două direcţii. Răspunderea pentru conţinutul politic şi ideologic a fost delegată
la nivel instituţional prin constituirea unor comisii speciale în Radioteleviziune
şi colegii de redacţie în presă, formate din activişti de partid şi reprezentanţi ai
conducerii instituţiei. Aceste noi organisme deveneau responsabile pentru
"conţinutul politic şi ideologic" al publicaţiilor, emisiunilor, spectacolelor,
filmelor etc. În al doilea rând, Nicolae Ceauşescu personal decide că un
organism central care să supravegheze întreaga activitate a acestor comisii şi
comitete era în continuare absolut necesar, atribuindu-i CCES acest rol.
Argumentul lui Ceauşescu pentru necesitatea menţinerii unui control strict şi
centralizat al publicaţiilor semăna cu o descriere de tip orwellian a funcţionării
cenzurii: "Nu putem lăsa această activitate chiar aşa la voia întâmplării.
Libertate, libertate, dar în toată lumea există un control asupra tuturor
2
publicaţiilor" . Impus României prin forţa armatelor de ocupaţie, totalitarismul
marxist-leninist nu putea- şi nici nu intenţiona- să revoluţioneze ceva. Cu atât
mai puţin în cultură şi artă sau în literatură. Obiectivele sale fuseseră - încă de
la început - circumscrise către cu totul alte zone de interes căci "gnoza
marxistă, convertită în religie de stat, urmărea exercitarea unui control total".
Similar cu tot ceea ce avea să se petreacă şi în celelalte regimuri comuniste
totalitare, comunismul românesc iniţia, încă de la începutul instaurării lui, o
brutală şi aberantă acţiune de distrugere sistematică a culturii, de întunecare
socialiste.

Consecinţa implicită: după

Comisia Prezidenţială pentru analiza dictaturii comuniste din România, Raport final, Ed.
Humanitas, Bucureşti, 2007, p. 36.
2
Ibidem.
1
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a istoriei, miturilor, artei, a credinţelor şi, în general, a întregii
a acelor elemente constitutive şi determinante, singurele care
despart civilizaţia de barbarie. Dar nici agresivitatea şi nici aroganţa specifică
celor ce se pretindeau unici purtători ai progresului, nici teroarea sălbatică
declanşată încă din primii ani nu reuşeau să atenueze endemica spaimă a
dictaturii faţă de inexprimabilul şi ireprezentabilul adăpostit în enigmatica fiinţă
umană, faţă de acel misterios "ceva", care continua să existe ca un inalienabil al
libertăţii în eminenţa faptelor spiritului, altfel spus ale culturii şi artei 3 .
Marxismul - concluzionase la vremea lui Karl Popper - în concordanţă
deplină cu teza ce-l fundamentează (capitalismul nu poate fi reformat, ci doar
distrus!), a fost dintotdeauna lipsit de orice componentă constructivă. Întradevăr, potenţialul său distructiv va depăşi şi cele mai catastrofice previziuni.
Pe temeiurile pretinsului concept al claselor antagonice, în relaţiile interumane
este impusă vigilenţă gândirii şi atitudinii revoluţionare; adică delaţiunile,
violenţa şi ura viscerală. Prin urmare, aşa-zisul "discurs revoluţionar" nu va fi
altceva decât o penibilă colecţie de invective grosiere şi exprimări înveninate,
îndernnând la violenţă şi ură, la demascare, la înfierări şi la o insaţiabilă obsesie
a stârpirii duşmanilor poporului. De unde şi sentimentul de coşmar şi nebunie
ce va cuprinde nu numai societatea, ci şi întregul partid, pentru că, până la
urmă, nimeni nu avea cum să ajungă la înţelegerea - de altfel a unor inexistente
raţiuni - pe care se dorea întemeierea acţiunilor "imensei maşini de zdrobit şi
ucis" 4 . Agitaţia şi "vigilenţa revoluţionară" vor tulbura şi vor distruge cultura,
artele, ştiinţa, învăţământul. "Toxicitatea discursului comunist - depăşind toate
limitele suportabilului - instaura o generalizată stare de suspiciuni paranoide,
nesfărşite confruntări şi violenţe, cuvintele de ordine fiind strategie, tactică,
luptă, fronturi, bătălii, atacuri, putrefacţia poeziei, idei duşmănoase, toate
ilustrând cât se poate de limpede esenţa distructivă a marxism-leninismului.
Astfel s-a conturat - din ce în ce mai limpede - una dintre cele mai importante
5
instituţii ale totalitarismului: limba de lemn •
Perceperea comunismului ca un imperiu al raţionalităţii reci, în care
oamenii se transformă în maşini, poartă, înainte de toate, pecetea unei mari
tradiţii literare a proiectelor sociale utopice şi a polemicilor antiutopice, căci în
perioada Războiului Rece Occidentului îi era refuzată o experienţă nemijlocită a
comunismului sovietic. Această tradiţie literară duce de la Platon, prin Thomas
Morus, Saint-Simon şi Fourier până la Zamiatin, Huxley şi Orwell. În această
tradiţie, societatea utopică este descrisă fie pozitiv, fie negativ ca una
raţionalizată în întregime, funcţionalizată, rigidă, în care toţi membrii au o
funcţie bine circumscrisă, în care întreaga viaţă de zi cu zi a fiecăruia e strict
spiritualităţi, adică

Ilie Rad, Limba de lemn în presă, Ed. Tritonic, Bucureşti, 2009, p. 76.
Ibidem.
5
Ibidem, p. 77.
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reglementată. Că

orice abatere e exclusă nu înseamnă că ea este neapărat şi
ci mai degrabă că abaterea, în genere, e de neconceput într-o societate
utopică, de vreme ce, în această societate, toţi membrii ei sunt la fel de lămuriţi,
gândesc cu toţii logic, toţi sunt capabili să dobândească înţelegerea că potrivit
necesităţii întemeiate raţional, trebuie să acţioneze aşa şi nu altfel. În societatea
utopică nu există nicio constrângere în afara celei logice şi, de aceea, nu există
nici un motiv raţional de abatere de la programul social. Logosul întrupat într-o
astfel de societate utopică e însă logosul necontradictoriu, coerent, raţionalist al
ştiinţei- nu logosul paradoxal, intim contradictoriu al filozofiei 6 .
Societatea totalitară comunistă e descrisă ca una organizată în întregime
raţionalist, ca domnia neîngrădită a logocentrismului, mai ales în scrierile
antiutopice, în criticile utopiilor. Antropologia modernă nu mai situează omul
între fiară şi zeu, precum în trecut, ci între animal şi maşină. Autorii mai
vechilor utopii aveau tendinţa de a sublinia maşinalul din om pentru a face cât
mai netă deosebirea dintre acesta şi animal, deoarece vedeau animalicul drept
cel mai mare pericol pentru om. Autorii mai recentelor antiutopii au subliniat,
dimpotrivă, animalicul, pasionalul, instinctivul din om pentru a-1 deosebi mai
net de maşină, căci ei vedeau maşinalul din om drept un pericol mai mare decât
animalicul din acesta. Potrivit acestei antropologii, opoziţia la constrângerea
logicii reci, maşinale poate veni numai din sursele iraţionalului, de dincolo de
raţiune, din domeniul sentimentelor, care nu pot fi înlăturate cu argumente, care
rămân imune la ceea ce e logic, pentru că sunt, de la bun început, ambivalente şi
contradictorii. Dorinţa sexuală şi iubirea sunt, de regulă, cele care îi provoacă
pe eroii romanelor antiutopice să se opună logicii constrângătoare a unei
societăţi utopice absolut raţionalizate. Scrierile teoretice îndreptate împotriva
proiectului social utopic nu aduc, în fond, alte argumente decât romanele
antiutopice. Când vrea să ironizeze idealul existenţei securizate într-o societate
perfectă, Nietzsche apelează la dorul de moarte al omului. Bataille vorbeşte
despre exces, eros şi sărbătoare ca surse ale suveranităţii - izvoare pe care
societatea comunistă vrea să le sece în numele organizării raţionale a procesului
social de producţie, fără însă a reuşi 7 .
În contextul celor menţionate până acum, observăm că ambiguităţile
discursului comuniştilor români asupra liberalizării în cultură devin chiar mai
evidente după momentul de solidaritate naţională de care beneficiază partidul şi
Ceauşescu personal în august 1968. Întâlnirea conducerii PCR cu membrii
conducerii Uniunii Scriitorilor, la 6 noiembrie 1968, pare să anunţe, la nivelul
discursului politic faţă de intelectuali, momentul de sfârşit al unei liberalizări
abia începute. Ceauşescu vorbeşte, cu această ocazie, despre obligaţia
scriitorilor de a nu confunda "coexistenţa paşnică între state" - un deziderat
interzisă,

6
7

Boris Groys, Post- scriptumul comunist, Ed. Idea Design& Print, Cluj napoca, 2009, p. 60.
Ibidem.
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia X/20 15

427

proclamat de propaganda oficială a partidului - cu "coexistenţă ideologică",
inacceptabilă din punctul său de vedere 8 . Importanţa pe care regimul Ceauşescu
o acordă prezervării monopolului ideologiei sale ca unică interpretare legitimă a
adevărului naţional devine manifestă aşa cum am mai menţionat odată cu
formularea Tezelor din iulie 1971 şi iniţierea "minirevoluţiei culturale".
Mesajul politic al tezelor, considerat de mediile literare şi artistice ca o
reîntoarcere brutală la practicile realismului socialist, a fost consemnat în
istoriografia românească drept momentul de sfârşit al perioadei liberale a
regimului Ceauşescu 9 .
În iulie 1971, au fost luate o serie de măsuri elaborate de Comitetul
Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, măsuri privind
întărirea activităţii politico-ideologice şi cultural-educative. Cele două
documente pe care le voi prezenta mai jos sunt o mărturie în plus asupra
contextului politic, cultural şi ideologic în care se afla România comunistă în
luna iulie 1971 : 1. 1971, iulie 9. Protocolul Şedinţei Secretariatului C. C. al

P. C.R, referitoare la îmbunătăţirea activitatii politico-ideologice şi culturalartistice şi 2. 1971, iulie 16. Măsurile elaborate de Comitetul Executiv al C.C.
al P.C.R., de aplicare a hotărârilor privind întărirea activităţii politicoideologice şi cultural-educative.
1. Protocol Nr. 11 al şedinţei Secretariatului din ziua de 9 iulie 1971 10
Au participat tovaraşii: Nicolae Ceauşescu, Manea Mănescu, Paul
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, Dumitru Popescu, Mihai Gere, Ion Iliescu,
Vasile Patilineţ.
Au fost invitaţi tovaraşii: Virgil Trofin şi Dan Marţian.
Şedinţa a început la orele 8,30 şi s-a terminat la orele 10.00.
A prezidat tovaraşul Nicolae Ceauşescu.
Secretariatul C.C. al P.C.R. a hotărât elaborarea unui plan de măsuri
pentru îmbunătaţirea activitaţii politico-ideologice şi cultural-educative, pe baza
următoarelor propuneri ale tovarăşului Nicolae Ceauşescu:
1. Editarea unei culegeri sintetice, pe probleme, conţinând pasaje din
documentele de partid care să ofere o imagine clară a orientarii ideologice a
partidului nostru în principalele domenii de activitate. Elaborarea unor lucrări
teoretice, sub conducerea directă a Secretariatului C.C. al P.C.R., care să
dezvolte tezele de bază ale politicii şi ideologiei partidului nostru. Aceste lucrări
vor fi considerate ca documente de partid.
Arhivele Naţionale ale României, PCR şi intelectualii în primii ani ai regimului Ceauşescu
(1965-1972), Bucureşti, 2007, p. VII.
9
ibidem.
10
Direcţia Arhive Naţionale Istorice Centrale (D.A.N.I.C.), fond CC al PCR - Cancelarie, d.
82/1971, f. 2-6.

8
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2. Pe baza propunerilor de măsuri prezentate de tovarăşul Nicolae
adoptate de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. în cursul lunilor
august-septembrie a.c, vor avea loc adunări generale deschise ale organizaţiilor de
bază ale partidului şi plenare cu activul ale comitetelor de partid pe întreprinderi,
unităţi agricole, instituţii, comune, oraşe, municipii şi judeţe. În toate adunările se
vor analiza aspectele concrete ale desfăşurării activităţii politico-ideologice şi
educative şi se vor adopta programe de măsuri. Comitetul Central al U.T.C.,
Consiliul Central al U.G.S.R. vor dezbate temeinic, în plenare organizate în
cursul lunii septembrie a.c, problemele muncii politico-educative şi vor adopta
programe de măsuri corespunzatoare. În săptămâna 12-1 7 iulie se vor organiza
dezbateri la ministere şi instituţii centrale, în şedinţe lărgite ale comitetelor de
partid şi ale colegiilor, în legătură cu expunerile tovarăşului Nicolae Ceauşescu
la şedinţa Comitetului Executiv şi a guvernului de analiză a realizării planului de
stat pe semestrul 1 1971 şi la consfătuirea de lucru a activului de partid din
domeniul ideologic şi al activităţii politice şi cultural-educative. În perioada
august-septembrie, în ministere şi organizaţii centrale se vor dezbate cu toţi
salariaţii măsurile de îmbunătăţire a pregatirii politico-ideologice a cadrelor din
aparatul de stat şi de ridicare a spiritului partinic în activitatea acestora. De
asemenea, se vor organiza dezbateri la uniunile de creaţie şi la filialele acestora
cu toţi membrii acestor uniuni.
3. Să se revadă structura politico-organizatorică a unităţilor Ministerului
Afacerilor Interne şi a Consiliului Securităţii Statului pentru a se asigura
desfăşurarea unei activităţi politico-educative unitare, pe baza unui plan central,
a cadrelor din Miliţie şi Securitate.
4. Reorganizarea conducerii Comitetului de Stat pentru Cultură si Artă şi
îmbunătăţirea structurii şi compoziţiei de cadre a C.S.C.A. Pănă la 1 septembrie
să se revadă şi să se înainteze, spre aprobare, Secretariatului C.C, planul
traducerilor de cărţi străine, al importului de filme, precum şi repertoriul instituţiilor
teatrale şi muzicale pe stagiunea 1971-1972. Se vor lua măsuri pentru revederea
planurilor editoriale în curs de elaborare şi tipărire. Se va înainta Secretariatului
C.C. al P.C.R. un plan tematic pentru lucrări literare şi artistice, piese şi scenarii de
filme care să fie comandate creatorilor. Se vor lua măsuri de îmbunătăţire a
orientării politico-educative a activităţii din cluburile muncitoreşti, case de cultură
şi cămine culturale, asigurăndu-se un sistem unitar de îndrumare a acestor institutii,
indiferent de apartenenţă lor.
5. În cursul lunii iulie a.c. se vor lua măsuri pentru întărirea conducerii
Ministerului Învăţământului; reorganizarea direcţiilor educative şi de ştiinţe
sociale prin crearea unui sector special, încadrat cu activităţi de partid, coordonat
de un ministru adjunct, care să răspundă de pregătirea politică şi ideologică a
cadrelor didactice, elevilor şi studenţilor, şi care să lucreze sub conducerea directă
a C.C. al P.C.R. Se va constitui un colectiv special care să analizeze sistemul
predării ştiinţelor sociale în învăţământul de toate gradele şi în termen de o lună
Ceauşescu şi
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prezinte propuneri pentru îmbunătăţirea planurilor şi programelor de predare a
ştiinţelor sociale şi a compoziţiei cadrelor didactice de la această disciplină în noul
an şcolar. Se vor prezenta propuneri pentru reorganizarea Facultăţilor de Filozofie,
prin unirea colectivelor de la Universitate şi Academia "Ştefan Gheorghiu", prin
îmbunătăţirea planurilor şi programelor de învăţământ şi a sistemului de recrutare
a studenţilor. Vor fi elaborate măsuri similare de îmbunătăţire a activităţii
celorlalte facultăţi de ştiinţe umaniste şi a instituţiilor de artă.
6. Se vor lua măsuri de îmbunătăţire a structurii Academiei de învăţământ
social-politic "Ştefan Gheorghiu" şi a planurilor şi programelor de învăţământ, a
criteriilor de recrutare a cursanţilor, în vederea pregătirii de cadre necesare
organelor de partid şi pentru domeniul ideologic. Reorganizarea şcolilor
interjudeţene de partid, din toamna acestui an, cu două secţii: una pentru
pregătirea cadrelor de partid şi ale organizaţiilor de masă şi alta pentru cadre de
stat şi din economie. Se vor face propuneri pentru înfiinţarea unei şcoli centrale
de pregătire a cadrelor de conducere din aparatul de stat şi din economie.
7. Se va elabora o hotărâre a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prin
care să se interzică promovarea în funcţii de conducere pe linie de partid, de
stat, în învăţământ şi cercetare, a cadrelor care nu au efectuat un anumit stagiu în
funcţie în profesia lor de bază.
8. În domeniul presei: Se vor lua măsuri pentru întărirea conducerilor
redacţiilor cotidiene centrale şi locale, a publicaţiilor periodice cultural-artistice.
Se vor lua măsuri pentru întărirea conducerii Direcţiei Presei şi
îmbunătăţirea compoziţiei de cadre. Se vor lua măsuri pentru eliminarea cadrelor
necorespunzătoare de la Radio-televiziune, pentru întărirea muncii de partid în
această instituţie şi constituirea unui grup de control intern care să îndepărteze
toate programele şi emisiunile ce nu corespund obiectivelor politico-educative
ale partidului. Se va organiza un curs, cu durata de 1 an, la Academia "Ştefan
Gheorghiu" (cursuri de zi şi serale) pentru redactori din presa centrală şi locală, a
cărui absolvire va constitui o condiţie pentru angajarea sau menţinerea lor în presă.
Cursuri de pregătire pentru redactori din presa locală se vor organiza şi la şcolile
de partid interjudeţene. Toate redacţiile îşi vor întocmi planuri proprii de măsuri
pentru aplicarea în viaţă a indicaţiilor conducerii partidului cu privire la ridicarea
activitatii politico-ideologice.
9. În domeniul muncii politice de masă: Se vor elabora recomandări
pentru îmbunătăţirea muncii politice de masă din întreprinderi şi de la sate asigurând conducerea unitară a tuturor acţiunilor din partea organizaţiilor de
partid. Se vor lua măsuri pentru extinderea mijloacelor moderne de agitaţie
politică (gazete de perete unice, gazete satirice, panouri, diagrame, vitrine şi alte
forme ale agitaţiei vizuale; centre documentare şi puncte de consultaţii; vor fi
reactivizate staţiile de radioficare în fabrici, la sate şi în oraşe mici). Se va asigura
folosirea televiziunii interne din uzine pentru munca politică de masă. Se vor
prezenta propuneri de măsuri privind munca politică-educativă în rândurile
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naţionalităţilor

conlocuitoare. Se vor lua măsuri de sprijinire şi îndrumare a
de partid în vederea îmbunătăţirii conţinutului tematic şi a bunei
pregătiri a adunărilor de partid pentru transformarea lor în forumuri active de
dezbatere a principalelor probleme ale muncii de partid, pentru creşterea
spiritului critic şi autocritic, a combativităţii comuniştilor, pentru creşterea
rolului lor educativ. Se va asigura prelucrarea în adunările de partid a
principalelor hotărâri ale conducerii partidului şi a legilor ţării în vederea
cunoaşterii lor de masa membrilor de partid si a aplicării lor în viaţă. Se vor
prezenta Secretariatului propuneri de îmbunătăţire a sistemului de instruire a
organelor şi aparatului de partid.
10. Se va constitui un colectiv al Secretariatului C.C. al P.C.R. care va
începe redactarea raportului pentru plenara C.C. al P.C.R. asupra activităţii
ideologice.
11. Secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. va lua măsuri pentru mai buna
organizare şi urmărire a aplicării hotărârilor de partid. Secţia Organizatorică şi
Secţia Cancelarie ale C.C. al P.C.R. vor lua măsuri de editare şi difuzare a unei
culegeri, cuprinzând principalele hotărâri de partid.
12. Deplasarea membrilor Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., a
activiştilor C.C. al P.C.R. pentru controlul şi îndrumarea comitetelor judeţene de
partid se va face numai pe baza unei instruiri prealabile. Convocarea sedinţelor de
birou sau secretariat ale comitetelor judeţene de partid, de către tovarăşii care se
deplasează în judeţe, se va face numai cu aprobarea Secretariatului C.C. al
P.C.R.
organizaţiilor

2. 1971 iulie 16.

Măsuri

de aplicare a hotărârilor privind întărirea
politico-ideologice şi cultural-educative 11

activităţii

1. Elaborarea unor culegeri de texte, pe principalele probleme ale
politicii partidului -din documentele de partid elaborate în ultimii ani, începând
cu Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român.
Culegerile vor cuprinde următoarele teme: societatea socialistă multilateral
dezvoltată; rolul conducător al partidului; rolul statului socialist; importanţa
dezvoltării bazei tehnica-materiale a socialismului; problema perfecţionării
relaţiilor de producţie, ale organizării şi conducerii societăţii; probleme ale
perfecţionării, organizării şi conducerii economiei; problemele repartiţiei şi ale
echităţii socialiste; rolul clasei muncitoare în conducerea societăţii socialiste,
întărirea alianţei cu ţărănimea şi intelectualitatea; probleme ale apărării naţionale
şi legalităţii socialiste; naţiunea socialistă. Rezolvarea problemei naţionale în ţara
noastră;
problemele tineretului; activitatea sindicatelor; dezvoltarea şi
perfecţionarea învăţământului; rolul ştiinţei în societatea contemporană şi îndeosebi
11

D.A.N.I.C., fond CC al PCR- Cancelarie, d. 85/ 1971, f. 13-24.
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în societatea socialistă; problemele artei şi culturii socialiste; problemele activităţii
ideologice; probleme ale eticii comuniste; participarea maselor la conducerea
societăţii - esenţa democraţiei socialiste; politica internaţională a Partidului
Comunist Român şi a Republicii Socialiste România de promovare a colaborării şi
unităţii ţărilor socialiste, a partidelor comuniste şi muncitoreşti, de sprijinire a luptei
de eliberare natională, a mişcării antiimperialiste, de colaborare între state, pentru
securitate şi pace.
2. Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice va elabora, până la 15
septembrie, în spiritul indicaţiilor cuprinse în cuvântarea tovarăşului Nicolae
Ceauşescu la consfătuirea cu cadrele din domeniul ideologic, programul de teme
prioritare de cercetare. La elaborarea acestor teme vor participa tovarăşi din
conducere şi activul de partid şi de stat. Tot până la 15 septembrie se va elabora o
listă de lucrări ce urmează a fi publicate în cursul anilor 1971-1972.
3. Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice va prezenta un program de
dezbateri teoretice pe probleme fundamentale de mare actualitate, pe care să le
organizeze în cursul anilor 1971-1972.
4. Măsuri pentru îmbunătăţirea învţământului de partid:
Prezentarea de propuneri pentru îmbunătăţirea structurii Academiei de
învăţământ social-politic "Ştefan Gheorghiu" (până la sfârşitul lunii iulie) a noilor
planuri şi programe de învăţământ (în prima jumătate a lunii septembrie).
Prezentarea de propuneri privind înfiinţarea unei şcoli centrale de pregatire a
cadrelor de conducere din aparatul de stat şi din economie (în cursul lunii iulie).
Reorganizarea şi îmbunătăţirea şcolilor intetjudeţene de partid cu două secţii: una
de pregătire a cadrelor de partid şi ale organizaţiilor de masă şi alta pentru cadre de
stat şi din economie. Se va avea în vedere lărgirea recrutării de cadre de partid din
unitaţile economice (în special muncitori din producţie), precum şi instruirea cadrelor din sistemul instituţiilor culturale de masă. Se vor prezenta propuneri
Secretariatului la începutul lunii august. Vor fi prezentate propuneri pentru
îmbunătăţirea învăţământului de partid cu caracter de masă (până la mijlocul
lunii august).
5. Măsuri în învăţământul de stat:
a) În cursul lunii iulie se vor lua măsuri pentru întărirea conducerii
Ministerului Învăţământului, pentru reorganizarea direcţiilor educative şi de ştiinţe
sociale -prin crearea unui sector special, încadrat cu activişti de partid, coordonat
de un ministru adjunct, care să răspundă de toate problemele pregătirii politice şi
ideologice a cadrelor didactice, elevilor şi studenţilor şi să lucreze sub conducerea
nemijlocită a C.C. al P.C.R.
b) Se va constitui un colectiv special care să revadă tot sistemul predării
ştiinţelor sociale în învăţământul de toate gradele, precum şi încadrarea catedrelor
de ştiinţe sociale şi să prezinte propuneri, până la începutul lunii septembrie,
pentru îmbunătăţirea planurilor şi programelor şi a compoziţiei corpului didactic
pentru noul an şcolar. Se vor lua măsuri ca un număr de activişti de partid să
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predea la aceste discipline. Toate problemele privind compoziţia corpului didactic
şi recrutarea noilor cadre se vor soluţiona împreuna cu comitetele judeţene de
partid. Se vor prezenta propuneri pentru reorganizarea Facultăţilor de filozofie,
prin unirea colectivelor de la Universitate şi Academia "Ştefan Gheorghiu", prin
îmbunătăţirea planurilor şi programelor de învăţământ şi a sistemului de
recrutare a studenţilor. Termen: mijlocul lunii august.
c) Vor fi elaborate măsuri similare de îmbunătăţire a activităţii şi altor
Facultaţi de ştiinţe umaniste (istorie, literatură, drept, economie politică etc.) ca şi a
institutelor de arte.
d) Se vor stabili măsuri pentru organizarea sistemului de pregătire politică
şi ideologică a întregului corp didactic din învăţământul de stat, precum şi a unui
centru de perfecţionare a cadrelor care predau ştiinţe sociale (pe lângă
Academia "Ştefan Gheorghiu").
6. Măsuri în domeniul culturii:
a) Până la 15 iulie se va reorganiza conducerea Comitetului de Stat
pentru Cultură şi Artă ca organ de partid şi de stat, răspunzător de întreaga activitate
de cultură şi artă.
b) În cursul lunilor iulie şi august se va asigura îmbunătăţirea structurii şi
a compoziţiei de cadre a C.S.C.A. Până în toamnă se va revedea şi compoziţia de
cadre a comitetelor judeţene de cultură şi artă, care vor lucra sub conducerea
nemijlocită a comitetelor judeţene de partid- răspunzătoare de întreaga activitate
cultural-educativă de pe teritoriul lor.
c) Se vor stabili măsuri concrete de pregătire politică şi ideologică a
tuturor lucrătorilor C.S.C.A. şi a comitetelor judeţene de artă şi cultură.
d) Până la 1 septembrie ac. se va înainta spre aprobare Secretariatului
planul traducerilor de cărţi străine şi al importurilor de filme pentru anul în curs.
e) Până la 1 septembrie a.c. se va prezenta spre aprobare Secretariatului
repertoriul instituţiilor teatrale şi muzicale pentru stagiunea 1971-1972.
f) Se vor lua măsuri pentru revederea producţiei editoriale aflate în curs
de elaborare şi tipărire, făcându-se o selecţie riguroasă în spiritul hotărârilor
Comitetului Executiv.
g) Până la 15 septembrie se va înainta Secretariatului un plan tematic de
comenzi pentru lucrări literare şi artistice, scenarii de film şi lucrări dramatice,
pe care le va lansa C.S.C.A. creatorilor, sub diferite forme (concursuri, comenzi
individuale etc.).
h) Se vor lua măsuri de îmbunătăţire a orientării politico-educative a
întregii activităţi din cluburile muncitoreşti, case de cultură şi căminele culturale,
asigurându-se un sistem unitar de îndrumare a tuturor acestor instituţii - sub
conducerea organelor locale de partid, C.S.C.A. exercitând îndrumarea unitară a
acestora, indiferent de apartenenţa instituţiilor respective (consilii populare,
sindicate, U.T.C., UCECOM, CENTROCOOP etc.).
7. Uniunile de creatori:
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Se va prezenta Secretariatului un plan de dezbateri ideologice în cadrul
tuturor uniunilor de creaţie pentru anul 1971-1972. Se va organiza în cadrul
Academiei "Ştefan Gheorghiu" un curs seral de 1 an de pregatire politicoideologică pentru criticii de artă - membri ai uniunilor de creaţie şi ai redacţiilor
cultural-artistice centrale. Se vor organiza pe lângă Comitetul municipal
Bucureşti şi pe lângă comitetele judeţene de partid cercuri de studiu politicoideologic şi al esteticii marxist-leniniste pentru membri ai uniunilor de creatori.
Cursuri asemănătoare se vor organiza şi pe lângă uniunile de creatori. Academia
de ştiinţe social-politice va sprijini desfăşurarea acestor cercuri şi va organiza
dezbateri teoretice pe probleme ale culturii. Organele de partid vor organiza un
contact strâns, sistematic al creatorilor de artă cu colective de oameni ai muncii
din industrie şi agricultura, precum şi informări politice regulate din partea unor
cadre de partid şi de stat.
8. Măsuri în domeniul presei:
a) Se va asigura, până la 30 septembrie, instruirea conducerilor redacţiilor
cotidiene centrale şi locale şi în mod deosebit a publicaţiilor periodice culturalartistice.
b) Se vor lua măsuri pentru întărirea conducerii Direcţiei Presei şi
îmbunătăţirea compoziţiei de cadre.
c) Se vor lua măsuri pentru eliminarea cadrelor necorespunzatoare de la
Radio-televiziune, pentru întărirea muncii de partid în această instituţie şi
constituirea unui grup de control intern care să îndepărteze toate programele şi
emisiunile ce nu corespund obiectivelor politico-educative ale partidului.
d) Se va organiza un curs cu durata de 1 an la Academia "Ştefan
Gheorghiu" (cursuri de zi şi serale) pentru redactori din presa centrală şi locală,
a cărui absolvire va constitui o condiţie pentru angajarea sau menţinerea lor în
presă. Cursuri de pregatire pentru redactori din presa locală se vor organiza şi la
şcolile de partid interjudeţene.
e) Toate redacţiile îşi vor întocmi planuri proprii de măsuri pentru
aplicarea în viaţă a indicaţiilor conducerii partidului cu privire la ridicarea
activităţii politico-ideologice.
9. Munca politica de masă:
a) Se vor elabora recomandări pentru îmbunătăţirea muncii politice de
masă din întreprinderi şi de la sate - asigurând conducerea unitară a tuturor
acţiunilor din partea organizaţiilor de partid. Se vor lua măsuri pentru extinderea
mijloacelor moderne de agitaţie politică (gazete de perete unice, gazete satirice,
panouri, diagrame, vitrine şi alte forme ale agitaţiei vizuale; centre documentare
şi puncte de consultaţii; vor fi reactivizate staţiile de radioficare în fabrici, la sate
şi în oraşele mici. Se va asigura folosirea televiziunii interne din uzine pentru
munca politică de masă.
b) Se vor prezenta propuneri de măsuri privind munca politică-educativă
în rândurile naţionalităţilor conlocuitoare (în cursul lunii august).
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c) Se vor lua măsuri de sprijinire şi îndrumare a organizaţiilor de partid în
vederea îmbunătăţirii conţinutului tematic şi a bunei pregătiri a adunărilor de
partid pentru transformarea lor în forumuri active de dezbatere a principalelor
probleme ale muncii de partid, pentru creşterea spiritului critic şi autocritic, a
combativităţii comuniştilor, pentru creşterea rolului lor educativ. Se va asigura
prelucrarea în adunările de partid a principalelor hotărâri ale conducerii partidului
şi a legilor ţării - în vederea cunoaşterii lor de masa membrilor de partid şi a
aplicării lor în viaţa.
d) Se vor prezenta Secretariatului propuneri de îmbunătăţire a sistemului
de instruire a organelor şi aparatului de partid.
e) Se vor lua măsuri pentru creşterea exigenţei organizaţiilor de partid la
primirea noilor membri, pentru îmbunătăţirea pregatirii celor ce doresc să intre
în partid. În vederea însuşirii principiilor de baza ale organizarii şi activităţii
partidului, a cerinţelor faţa de calitatea de membru de partid.
f) Se vor lua măsuri pentru largirea acţiunilor de informare politică
sistematică a tuturor membrilor de partid asupra principalelor probleme actuale ale
politicii interne şi externe ale partidului şi statului nostru, asigurându-se prezenţa
activă a cadrelor de partid şi de stat la această activitate.
1O. Organizarea dezbaterii măsurilor de îmbunătăţire a activităţii
politico-ideologice şi cultural-educative:
a) Pe baza propunerilor de măsuri prezentate de tovarăşul Nicolae
Ceauşescu şi adoptate de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. şi a concluziilor
tovarăşului Ceauşescu la consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. se vor
organiza, în cursul lunilor august şi septembrie, adunări generale deschise ale
organizaţiilor de bază, plenare cu activul ale comitetelor de partid pe întreprinderi,
unitaţi agricole, instituţii, comune, oraşe, municipii şi judeţe. În adunări se vor
analiza aspecte concrete ale desfăşurării activităţii politico-educative în unităţile
respective şi se vor adopta programe de măsuri. Adunările generale ale
organizaţiilor de bază şi plenarele comitetelor de partid la nivelul unităţilor
industriale, agricole, instituţiilor, comunelor şi oraşelor se vor desfăşura în
perioada 1-31 august a.c. Plenarele lărgite ale comitetelor municipale şi judeţene
se vor desfăşura în perioada 1-15 septembrie a.c.
b) La adunările generale şi la plenarele lărgite ale comitetelor de partid la
toate nivelele vor participa şi activul organizaţiilor de masă- sindicale şi de tineret
- care îşi vor elabora programe proprii de măsuri, în spiritul celor stabilite de
organele şi organizaţiile de partid. În întreprinderi, instituţii şi la sate nu se vor
organiza adunări speciale pe linie de sindicate, ci la primele adunări ordinare ale
grupelor sindicale se vor prezenta spre aprobare planurile proprii de măsuri.
Organizaţiile U.T.C. vor organiza adunări proprii de dezbatere cu adoptarea de
măsuri concrete imediat după adunările respective de partid. La nivel judeţean birourile judeţene U.T.C. şi comitetele executive ale consiliilor sindicale judeţene
vor supune propriile programe de măsuri unor plenare ale activelor U.T.C,
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respectiv sindical. Comitetul Central U.T.C, Consiliul Central al U.G.S.R.,
Consiliul UA.S.R., C.N.E.F.S. vor organiza plenare în cursul lunii septembrie
în care vor analiza activitatea proprie şi vor adopta măsuri de îmbunătăţire a
activităţii politico-educative. În taberele de instruire ale secretarilor U.T.C. din
şcoli generale, licee şi şcoli profesionale, ca şi în taberele de instruire a activului
studenţesc se vor organiza dezbateri pe marginea documentelor de partid şi a
măsurilor ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii politice în rândul elevilor
şi studenţilor.

c) În şcoli şi institutele de învăţământ superior se vor organiza după
începutul anului scolar şi universitar adunări de partid cu participarea tuturor
cadrelor didactice în care se vor dezbate măsurile de îmbunătăţire a pregătirii
politico-ideologice a cadrelor didactice şi a activităţii politico-educative în rândul
elevilor şi studenţilor. Primele adunări ale organizaţiilor U.T.C. din şcoli şi ale
asociaţiilor studenţeşti, după deschiderea anului şcolar, vor fi dedicate dezbaterii
cu întreaga masă de elevi şi studenţi a măsurilor de îmbunătăţire a activitaţii
politico-ideologice şi cultural-educative.
d) În ministere şi în celelalte instituţii centrale de stat se vor organiza în
perioada 25 august - 1O septembrie a.c. plenare ale comitetelor de partid cu
participarea tuturor salariaţilor din direcţiile funcţionale, în care se vor dezbate
măsuri de îmbunătăţire a pregătirii politico-ideologice a cadrelor din aparatul de
stat şi de ridicare a spiritului partinic în activitatea acestora. În aceeaşi perioadă se
vor organiza adunari de dezbateri la uniunile de creatori şi la filialele acestora cu
toţi membrii acestor uniuni.
e) Comitetele judeţene, municipale şi orăşeneşti vor asigura participarea
la toate adunările de partid a membrilor birourilor comitetelor respective,
precum şi a altor cadre cu munci de răspundere şi pregătire corespunzătoare. Se
va asigura în prealabil instruirea temeinică a acestora la comitetele judeţene şi
repartizarea lor din timp pentru a sprijini organizaţiile de partid în buna pregatire a
adunărilor şi plenarelor cu activul.
f) Membrii Comitetului Executiv al C.C al P.CR. vor participa la
plenarele comitetelor judeţene de partid, la plenarele comitetelor de partid din
ministere, precum şi la unele plenare ale comitetelor municipale, orăşeneşti,
comunale şi pe întreprinderi. Activişti ai Comitetului Central şi alte cadre din
instituţiile centrale de partid şi de stat vor fi repartizate pe judeţe pentru a sprijini
organele şi organizaţiile de partid în pregătirea şi desfăşurarea dezbaterilor.
g) Comitetele judeţene de partid vor lua măsuri ca atât în adunările generale
şi plenarele de partid, cât şi în adunările cu ceilalţi oameni ai muncii să fie
reţinute cu toată atenţia observaţiile critice, propunerile şi sugestiile ce vor fi
făcute şi să se ia măsuri pentru soluţionarea lor. Observaţiile critice, propunerile şi
sugestiile care nu pot fi rezolvate pe plan local şi care privesc instituţiile centrale
vor fi trimise Comitetului Central al partidului.
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h) Pentru informarea operativă a conducerii partidului asupra desfăşurării
acestei acţiuni, săptămânal, comitetele judeţene de partid vor înainta la C.C. al
P.C.R .. Sectorul informării de partid, note privind pregătirea şi desfăşurarea
adunărilor generale şi plenarelor de partid. O dată cu aceste note vor fi trimise şi
propunerile care trebuie rezolvate pe plan central.
i) Presa centrală şi locală, radioul şi televiziunea vor organiza dezbateri
asupra problemelor activităţii ideologice şi politico-educative, vor reflecta
dezbaterile care au loc în adunările generale şi plenarele de yartid, în organizaţiile
de masă şi obsteşti, în instituţiile ideologice şi culturale. In paginile ziarelor şi
revistelor, la radio şi televiziune vor fi solicitaţi să-şi spună părerea asupra
problemelor dezbatute cât mai mulţi muncitori din fabrici şi de pe şantiere,
precum şi ţărani, intelectuali, tineri, femei, activişti de partid, de stat şi ai
organizaţiilor obştesti, cadre care activează pe tărâmul muncii ideologice şi
cultural-educative.
11. La oficiile diplomatice ale R.S. România se vor organiza adunări de
partid deschise, cu participarea tuturor cetaţenilor români cu munca permanentă
sau temporară aflaţi în oraşul de reşedinţă şi în localităţi mai apropiate. Şeful
oficiului va face o prezentare a concluziilor ce se desprind din planul de măsuri
şi din cuvântarea tovarăşului N. Ceauşescu, după care vor avea loc dezbateri în
strânsă legătură cu activitatea concretă a colectivelor respective. Se va adopta un
plan concret de măsuri pentru întărirea muncii politico-ideologice şi culturaleducative în rândurile lucrătorilor români din străinătate. Şeful oficiului sau
secretarul organizaţiei de partid se vor deplasa în celelalte localităţi în care îşi
desfăşoară activitatea grupuri de specialişti, stagiari etc., unde, în forme adecvate,
se va prelucra însemnătatea măsurilor adoptate de conducerea partidului, se vor
da răspunsuri la problemele pe care aceştia le vor ridica, indicându-se metodele
pentru însuşirea temeinică şi aplicarea în viaţă a acestor măsuri.
12. Se va constitui un colectiv al Secretariatului C.C. al P.C.R., care să
înceapă redactarea raportului pentru plenara C.C. al P.C.R. asupra activităţii
ideologice.

https://biblioteca-digitala.ro

...,

ARHIVISTICA

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia X/20 15

439

Matrice sigilare mai puţin cunoscute utilizate în Moldova în
secolul al XIX-lea, păstrate la Arhivele Naţionale laşi
Arcadie M. BODALE
Some Unknown Seals from the XIXtb Century Kept by the National
Archives of Iasi
Abstract
In 1912, Sever Zotta organized the Seals Collection from the National
Archives oflasi classified on institutions. For that was made an inventory. Since 1952,
Gheorghe Ungureanu reorganizing the collection and updates the inventory.
Since 2013, we exarnined the seals and discovered much more non-inventoried
seals from the XIX 1h century till now. Among them, there are 18 brass seals of State
Archives of Iasi (2 piece), the prince Mihail Sturza one, Socola's monastery, the
church of Trestiana village from Vaslui county, the church of Moara de Vant-Iasi
district, the church of Cordarenii Gafencului village from Dorohoi land, Sf. Spiridon
hospital of Iasi-Syphilitic Department, the Police of Iasi capital, the Prevention Police,
the Prevention Police of lasi, the Sub-prefecture of Stavnic District, Iasi county, the
Market commissar of Harlău town, T heCommissar of District no. V of Iasi city; the
Commission of Podu lloaiei, the Catholic bishopric Nicolae Iosif Camilli and
wholesale warehouse from Novoarhanghelsk Stemberg's. Moreover, there is one
Moldavian artisanal seal from the period of the Organic Regulations.
Therefore, we offered to the researchers the rnirror images of all these seals
and their heraldic descriptions.
Keywords: seal, heraldic, State Archives, prince, monastery, church, hospital,
police, institution.

Colecţia Sigilii de la Arhivele Naţionale Iaşi a fost organizată în anul
1

1912 de

1

către

Sever Zotta,

deşi

aceste documente au început

să

fie depuse la

Această colecţie este cunoscută specialiştilor datorită singurului studiu ce i-a fost consacrat

până

acum de către regretatul Gh. Balica, în anul 1970 (Gh. Balica, Colecţia «Sigilii», în voi.
Gheorghe Ungureanu (coordonator), Îndrumător În Arhivele Statului din Iaşi, voi. IV,
Bucureşti, DGAS, 1970, pp. 149-162).
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această instituţie încă din 18362 . Până în 1912, sigiliile erau înregistrate - pe

transpoarte şi opise - într-un registru de arhivă special (diferit de cel în care se
treceau preluările - tot pe transpoarte şi opise - arhivelor diferitelor instituţii),
la un loc cu hrisoavele, cărţile, hărţile, unităţile de măsură şi steagul
Principatului Moldovei 3 .
Dat fiind faptul că până în anul 1912 la Arhivele Statului din Iaşi au fost
depuse aproximativ 1.000 de sigilii4 , cercetarea lor se făcea cu dificultate. Ca
atare, Sever Zotta, directorul de atunci al Arhivelor din Iaşi, a extras aceste
documente din celelalte materiale documentare, constituind o colecţie separată,
cu un inventar propriu, în cadrul căreia sigiliile erau ordonate pe categorii de
instituţii: judiciare, administrative, săteşti, bisericeşti, comunale, şcolare şi
ştemple (ştempluri), fiecare din aceste grupe începând cu nr. 15• Trebuie
remarcat faptul că ştemplele din ultima categorie de sigilii cuprindeau, de fapt,
ştampilele folosite la registratura diferitelor instituţii pentru înregistrarea şi
rezoluţionarea actelor intrate şi/sau ieşite; două ştampile personale ale unor
funcţionari; "Marca ţării, cu deviza: «Utroque clarescere pulchrum))", ce fusese
depusă la Arhivele Statului din Iaşi de Theodor Codrescu (1897); trei medalii
comemorative (privitoare la Inaugurarea Teatrului Naţional din Iaşi, clădit în
1894-1896; cei 50 de ani de stăpânire a Dobrogei şi la Dobrogea cu efigia M.S.
Regelui) şi ştampila Poştei din comuna Sârca însoţită de "o cutie cu 50 tipe,
cifre şi litere" 6 .
La 22 februarie 1952, Gheorghe Ungureanu a reorganizat această
colecţie, întocmind un alt inventar, în cadrul căruia nu se mai ţinea seama de
grupele de mai sus, ci sigiliile erau inventariate laolaltă, începând cu nr. 17 • Ca
atare, Gheorghe Ungureanu a înregistrat- la primele 11 cote din noul inventaratât sigiliile scoase din uz, cât şi cele care erau folosite la acea vreme de către
Arhivele Statului Iaşi, din perioada 1832-1953 8, după care alţi lucrători ai
instituţiei amintite au trecut celelalte sigilii păstrate de Arhive. Cum după 1990
2

Ibidem, p. 149. Este vorba de "pecetea Isprăvniciei ţânutului Sucevii din anull825, primită în

Arhivă

cu adresul Visteriei din 30 octombrie 1836, no. 8183" (Arhivele Naţionale Iaşi, col.
Manuscrise, Ms. nr. 40, voi. I, f. 9r, doc. 92).
3
Arhivele Naţionale Iaşi, Col. Manuscrise, Ms. nr. 40, voi. I, f. lr-12lr, doc. 1-2290.
4
Gh. Balica, op. cit., p. 149.
5
Ibidem, p. 149-150; Arhivele Naţionale Iaşi, Sala de studiu-Inventare, inv. nelucrător nr. 791,
f. 1-53.
6
Arhivele Naţionale Iaşi, Sala de studiu- Inventare, inv. nelucrător nr. 791, f. 52r-v.
7
Gh. Balica, op. cit., p. 150; Arhivele Naţionale Iaşi, Sala de studiu- Inventare, inv. nr. 792, f.
1-216.
8
Arhivele Naţionale Iaşi, Sala de studiu-Inventare, inv. nr. 792, f. 1r-2r, doc. nr. 1-11.
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a mai fost găsit un sigiliu (din anul 1849) al Arhivelor Statului din Iaşi, acesta a
fost inventariat la poziţia 1467 din instrumentul de lucru amintit.
Cu ocazia manifestărilor legate de aniversarea a 180 de ani de la
înfiinţarea Arhivelor Statului din Iaşi, organizate în ziua de 26 octombrie 2012,
am încercat să identific vechile sigilii ale acestei instituţii. Cu acest prilej, am
constatat că din Colecţia Sigilii a Arhivelor Naţionale Iaşi lipsesc (din fişetul în
care trebuiau să se găsească) o parte dintre unităţile arhivistice, dintre care cele
mai multe au aparţinut tocmai Arhivelor din Iaşi. Este vorba de sigiliile cu nr. 1,
2, 4, 6-11, în locul lor fiind puse mulaj ele sigilare care fac parte din altă colecţie
(fără nr. de fond!!!) şi, în consecinţă, au un inventar separat.
În ciuda unei căutări rapide a acestor sigilii şi în celelalte sertare din
fişetele în care se păstrează colecţia amintită, ele au rămas nedescoperite. În
schimb, cu acest prilej, am putut constata şi alte lipsuri, precum sigiliile cu nr.
564, 595, 606, 632, 643, 688, 702 sau 1250. Studiind şi dosarul colecţiei Sigilii,
pentru a vedea dacă aceste u.a. lipsesc de mai multă vreme, am constatat că
deşi, între 1972 şi 1995, s-au făcut numeroase verificări ale existentului acestui
fond (după cum se poate vedea din Fişa situaţia fondului), niciunul din
procesele-verbale care trebuiau să se întocmească la sfârşitul acestor operaţiuni
nu se regăseşte în dosarul fondului amintit.
Demarând inventarierea sigiliilor şi ştampilelor găsite în sertarele
fişetului amintit, între ele am descoperit mai multe sigilii din veacul al
XIX-lea, ce nu se regăsesc în inventarele începute de Gheorghe Ungureanu în
anul 1952. Este vorba de 18 sigilii din alamă şi bronz, cu legendele în limba
română (9 sigilii cu alfabet chirilic şi 6 sigilii cu alfabet latin), latină (două
sigilii) şi rusă (un sigiliu). Aceste matrice sigilare au aparţinut: Arhivelor
Statului (2); domnului Mihail Sturza; Mănăstirii Socola; bisericii cu hramul
Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul din satul Trestiana, ţinutul Vaslui;
bisericii cu hramul Sf. Apostoli de la Moara de Vânt; bisericii cu hramul Sf.
Nicolae din satul Cordărenii Gafencului, ţinutul Dorohoi; Spitalului Sf.
Spiridon; Secţia sifilitică; Poliţiei Capitalei Iaşi; Poliţiei Îndreptătoare; Poliţiei
Îndreptătoare din oraşul Iaşi; Subprefectura Ocolului Stavnicul, Districtului
Iaşi; Comisariului de piaţă şi şeful Biroului de servitori al urbei Hârlău;
Comisarului Municipal Desp. V-Iaşi; Comisiei Podu Iloaiei; episcopului
catolic Nicolae Iosif Camilli în calitate de Vizitator Apostolic al Moldovei şi
depozitului de en-gros din Novoarhanghelsk a lui Stemberg, precum şi un
sigiliu artizana} al unei instituţii din Moldova Epocii Regulamentare. La aceste
sigilii se mai adaugă 28 sigilii săteşti ce nu mai pot fi identificate, deoarece au
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fost deteriorate prin pilire, lovire şi oxidare, precum şi alte 4 jumătăţi din talpa
unor sigilii săteşti.
Cu totul surprinzător pentru noi a fost identificarea între matricele
sigilare menţionate a patru sigilii ale Arhivelor Statului din Iaşi, din 1858, cea.
1865, 1924 şi 1935, precum şi o medalie consacrată Expoziţiunii Generale a
României din Bucureşti, din 1906. De remarcat este faptul că în inventarul lui
Sever Zotta au fost înregistrate - în cadrul grupei sigilii judiciare - sigiliile
Arhivelor Statului din Iaşi din 1832, 1858 (pentru ceară), 1858 (pentru tuş),
1860 (pentru tuş) şi 1924 (pentru tuş) 9 . Din toate aceste vechi sigilii ale
Arhivelor Statului, în inventarul lui Gheorghe Ungureanu figurează doar
sigiliile Arhivelor Statului Moldovei din 1832 şi cel pentru ceară din 1858 10 .
De asemenea, prin descoperirea şi identificarea uneia dintre matricele
sigilare ale domnului Mihail Sturza, am îmbogăţit colecţia Sigilii de la Arhivele
Naţionale din Iaşi cu una dintre cele mai valoroase piese de acest tip din ţară.
11
Creată cândva spre sfârşitul domniei sale , matricea sigilară amintită ilustrează
atât ambiţiile de suveranitate ale acestui domn din Perioada Regulamentară, cât
şi preocuparea lui de a face - prin unirea stemei ţării cu propria stemă - o noua
efigie a Principatului Moldovei, ceea ce trădează dorinţa de a deveni
întemeietorul unei noi dinastii. În acelaşi timp, sub aspect heraldic, această
matrice sigilară are câteva elemente particulare în raport cu stemele similare
tipărite ale acestui domn. Totuşi, ea poate fi analizată cu destulă greutate,
deoarece însemnele sale au ajuns ilizibile. Faptul că această matrice sigilară
prezintă o serie de zgârieturi în partea superioară constituie o dovadă ea a fost
distrusă intenţionat pentru a nu mai putea fi folosită, o practică ce poate fi
întâlnită şi în cazul altor sigilii domneşti păstrate la Arhivele Naţionale din
Iaşi 12 • Semnificativ este şi că, pentru a se permite o amprentare mai bună,
Arhivele Naţionale Iaşi, Sala de studiu- Inventare, inv. nr. 791, f. 4v, doc. 159, 169-172.
Idem, inv. nr. 792, f. lr, doc. 1-2.
11
Datarea s-a făcut pe baza folosirii capului de zimbru în stema, căci spre sfârşitul domniei lui
Mihail Sturza şi în timpul domniei lui Alexandru Ghica, în armele de stat ale Moldovei a
început să apară, iniţial în chip sporadic, apoi din ce în ce mai frecvent, în locul capului de bour,
capul de zimbru, ce va înlocui până la sfârşit primul însemn, care va cădea în desuetudine, fiind
mai târziu chiar scos definitiv din uz (Dan Cemovodeanu, ŞtiinJa şi arta heraldică În România,
Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977, p. 87).
12
Este vorba de sigiliul mare şi de cel mijlociu al domnului Grigorie Alexandru Ghica (mai
1849 - oct. 1853 şi oct. 1854 - iun. 1856) [Arhivele Naţionale Iaşi, Col. Sigilii, doc. 1264 şi
doc. 1268] şi de sigiliile caimacarnilor Teodor Neculai Balş din 1856 (Arhivele Naţionale Iaşi,
Col. Sigilii, doc. 1263) şi Nicolae Vogoride din 1957 (Arhivele Naţionale Iaşi, Col. Sigilii, doc.
1265). Fotografiile ultimelor două sigilii au fost publicate în Îndrumător În Arhivele Statului din
Iaşi, voi. IV, Bucureşti, DGAS, 1970, fig. 56 şi 57.
9

10
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această piesă

a fost fixată pe o bucată de lemn sub formă de prismă, ale cărei
colţuri au fost teşite, însă înălţimea redusă a acestui suport face ca folosirea ei
să fie destul de incomodă.
Apoi, o importanţă deosebită prezintă şi matricea sigilară a Mănăstirii
Soco la- Iaşi, din 1806 septembrie 30, deoarece Kir Sofronie, egumenul
mănăstirii şi arhimandrit al Mitropoliei Moldovei, a pus să se copie în exergă
legenda vechii peceţi a acestui locaş monahal: ,,tPecete(a) Sfintei Mănăstirii
Socolii, leat 7104 dec(embrie)". Înfiinţată de Alexandru Lăpuşneanu şi
sprijinită de Petru Şchiopu 13 , mănăstirea de călugăriţe de la Socola şi-a făcut
pecete în decembrie 1595, ceea ce dovedeşte că la începutul domniei lui Ieremia
Moghilă ea avea o situaţie materială bună şi o importantă activitate socială şi
economică.

În cele ce urmează, oferim cercetătorilor interesaţi imagini în oglindă a
tuturor matricelor sigilare amintite şi descrierile heraldice aferente, iar pentru
sigiliul Mănăstirii Socola a fost ilustrată şi legenda gravată deasupra tălpii
matricei sigilare.
1. Sigiliul Arhivelor Statului din Iaşi, 1858 (doc. 1600)
Matrice sigilară ovală de alamă, pentru tuş (44,5x37,5 mm), având
mâner de lemn; grosimea tălpii sigiliului: 4,5 mm; în câmpul sigilar este un scut
de tip francez modem, tăiat roşu şi albastru, încărcat cu capul de zimbru având
între coarne o roză cu şase petale; scutul este timbrat cu o coroană regală
olandeză închisă, ce se termină cu un glob crucifer; scutul are ca suporţi doi
delfini afrontaţi în partea de jos, cu cozile ridicate; sub delfini este gravat anul:
"1858"; în exergă, între două ovale liniare, legenda în limba română, cu alfabet
latin: "Principatele Unite o Archiva Statului Moldaviei o".

La 12 aprilie 1583, Petru Şchiopu întărea mănăstirii Socola moşiile dăruite de Alexandru
anume satele Ezereni şi Găureni, la Cârligătură, un loc de moară la Galata, iazuri
şi locuri de moară la Socola, o prisacă şi poieni de fănaţ în Branişte şi hotarul dimprejurul
mănăstirii, precum şi pentru 4 sălaşe de ţigani, pentru că privilegiul de danie de la Alexandru
voievod a fost pierdut de călugări în zilele lui Ion voievod, când au prădat turcii şi tătarii au
prădat toată ţara şi însuşi Ion vodă a pierit. Cu acest prilej, se pare, domnul a mai dat mănăstirii
satul Azăpeni şi Poiana Popii, deoarece spune că acestea trebuie să aibă vechiul hotar (Ioan
Caproşu, Petronel Zahariuc, Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, voi. I Acte interne
(1408-1660) editate de-, Iaşi, Editura Dosoftei, 1999, pp. 33-34, nr. 21).
13

Lăpuşneanu,
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Doc. 1600

Doc. 1590

2. Sigiliul Sucursalei Arhivelor Statului din Iaşi, <cea. 1865 14> (doc. 1590)
Matrice sigilară circulară de alamă, pentru tuş (20,9x20,9 mm), prinsă
într-un sistem mecanic (din alamă, fier şi lemn) pentru aplicare rapidă a
ştampilei; grosimea tălpii sigiliului: 7,5 mm; în câmpul sigilar este un scut de
tip francez modem, despicat, având în cartierul din stânga acvila cruciată, iar în
cartierul din dreapta capul de zimbru cu o stea în cinci colţuri între coarne;
scutul este timbrat cu o coroană regală olandeză închisă, ce se termină cu un
glob crucifer; pe banda inferioară a coroanei trei perle; în exergă, mărginită de
un cerc liniar exterior, legenda în limba română, cu alfabet latin: "România o
Sucursala Arhiveloru din Iaşi o".
3.

Sigiliul domnului Mihail Sturza15 , <ante 1849> 16 (doc. 1599).

Stema şi coroana timbrată a acestui sigiliu sunt asemănătoare cu cele din Stema Principatelor
Unite tipărită pe coperta şi foaia de titlu a broşurii oficiale Dezbaterile Adunării Legislative a
României, sesiunea 1864-65, Bucureşti , 1865 (Dan Cemovodeanu, op. cit., pp. 342-343, planşa
LXVIII, fig. 5). În ceea ce priveşte denumirea de «sucursală» pentru Arhivele din laşi, aceasta
apare numai după ce ALI. Cuza a realizat unificarea instituţională a celor două Principate,
începând cu 24 ianuarie 1862. Astfel, în luna martie 1862, Arhivele Statului din Bucureşti şi
Iaşi s-au unificat într-o Direcţie Generală ce-şi avea sediul şi depozitele principale în Bucureşti,
iar depozitele din Iaşi purtau numele de «arhivă sucursală». Noua organizare a Arhivelor
Statului a fost confirmată în noiembrie 1862, când s-a promulgat regulamentul acestei instituţii,
care era pusă sub coordonarea Ministerului Instrucţiunii Publice şi Cultelor [Const. Moisil,
Arhivele Statului, în "Boabe de grâu. Revistă de cultură", Bucureşti , an I (1930), m . 10
(decembrie), p. 596] .
15
Alte reprezentări ale stemei lui Mihail Sturza au fost publicate de Alexandru A. C. Sturdza
(Regne de Michael Sturdza, prince regnant de Moldavie. 1834-1849, Paris, Libraire Pion, 1907,
fig. 54 şi fig. 57), Constantin Moisil [Stema României, în "Boabe de grâu. Revistă de cultură",
an II (1931), m. 02 (febr), p. 73, fig. 26] şi de Paul Cemovodeanu (op. cit., p. 92 şi pp. 274-275,
planşa XXXIV, fig. 2 şi fig. 3), iar, de curând, stemele familiei Sturza de la palatul Miclăuşeni
14
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Matrice sigilară hexagonală de
bronz, pentru tuş (46,5x43,0 rnm), fixat
pe o prismă de lemn; grosimea tălpii
sigiliului: 5,0 rnm; în câmpul sigilar, un
mantou suveran de hermină, încoronat
regal (cu o coroană re gală greacă,
belgiană sau daneză închisă) şi însoţit de
trofee; sub mantou, este un scut de tip
francez modem, despicat, având în
cartierul din stânga - în câmp azur
(albastru)- un cap de zimbru cu o stea
în şase colţuri între coarne, iar în
cartierul din dreapta - tot pe fond azur
(albastru)- leul încoronat al Sturzeştilor, ţinând în laba dextra spada acolată cu
o ramură de dafm; scutul este timbrat cu o coroană princiară (germană, spaniolă
sau belgiană) închisă, ce se termină cu un glob crucifer şi are ca suporţi doi
delfini afrontaţi în partea de jos, cu cozile ridicate; dedesubtul căreia se află
eşarfa cu deviza în
limba laină: "UTROQUE CLARESCERE
PULCHRUM'' ["SĂ STRĂLUCEŞTI FRUMOS ÎN AMÂNDOUĂ
PĂRŢILE (DIRECŢIILE)"].

4. Sigiliul Mănăstirii Socola, 1806 (doc. 1596) 17 .
Matrice sigilară circulară de alamă, pentru tuş (36,0x36,0 rnm), cu
mâner de lemn; grosimea tălpii sigiliului: 2,5 mm; în câmpul sigilar: Învierea
lui Hristos; în exergă, între două cercuri liniare, legenda în limba română, cu
alfabet chirilic: "tPecete(a) Sfintei Mănăstirii Socolii, leat 7104 dec<embrie>".
Pe marginea exterioară a tălpii matricei sigilare, a fost gravată prin excizie

au fost studiate de Sorin Iftimi [Heraldica palatului Sturdza de la Mic/ăuşeni (judeţul Iaşi), în
"Ioan Neculce. Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei", Serie Nouă, t. XVI-XVIII, (20102012), Iaşi, 2012, pp. 55-102].
16
Vezi supra nota 12.
17
Acest sigiliu a fost scos din uz în anul 1951, fiind predat la Arhivele Statului din Iaşi la 6
iunie 1961, fără proces-verbal de predare-preluare încheiat între preotul paroh al Parohiei
Socola şi reprezentantul Arhivelor Statului, ci doar pe baza unui proces-verbal de împuternicire
a preotului paroh de către consilierii parohiali ai Parohiei Socola-Bucium din Iaşi de a preda la
Arhivele Statului sigiliul Mănăstirii Socola din 1806 (Arhivele Naţionale Iaşi , Arhiva de
Cancelarie, dosarul fondului nr. 37 Colecţia Sigilii, doc. înreg. la Arh. Statului din laşi sub nr.
2608/6 iunie 1961 ).
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legenda în limba română, cu alfabet chirilic: "S-au făcut în igumeniia lui Kir
Sofronie arhimandr(i)t
* 1806 sept<embrie> 30".

Doc. 1596

5. Sigiliul episcopului Nicolae Iosif Camilli, în calitate de Vizitator
Apostolic al Moldovei, <cea. 1881-1884> 18 (doc. 1603) 19 .
Matrice sigilară dreptunghiulară, cu colţurile tăiate în unghi de 45°, de
alamă, pentru ceară (22,0x18,8 mm), având mâner de lemn; grosimea tălpii
sigiliului: 6 mm; gravată în excizie; este prima din cele trei steme folosite de
episcopul Nicolae Iosif Camilli în timpul păstoririi Episcopiei romano-catolice
din Moldova20 ; în câmpul sigilar, un scut polonez, timbrat de o cruce
episcopală, peste care se află pălăria de episcop, de la care pornesc două
cordeliere ce se termină cu câte şase ciucuri; scutul tăiat: în şef sunt două braţe
încrucişate, cel drept dezbrăcat, având mâinile întinse cu palma stigmatizată în
afară, din care iese o cruce latină; în centru şi în talpa scutului, pe fond albastru,

18

La 16 septembrie 1881 , papa Leon al XIII-lea 1-a numit pe Nicolae Iosif Camilli, ce era
duhovnic şi capelan al călugăriţelor de la <<Notre Dame de Sion» din Iaşi , drept episcop titular
de Mosynopolis şi vizitator apostolic al Moldovei. În această funcţie el a rămas până la 27 iunie
1884, când a devenit primul episcop rezidenţial al Diecezei Romana-Catolice de Iaşi [Anton
Coşa, Heraldică eclesiastică. Steme episcopale catolice în Dieceza de Iaşi, în vol. Aurel Percă
(coordonator), Ca tofi 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 viafă , Iaşi, Editura Sapienţia, 2010, p. 389].
19
În timpul verificării existentului, acest sigiliu a fost găsit la nr. 1244, unde mai figura (atât în
inventar, cât şi în fişet) "Sigiliul «Comitetului Central din Iaşi , pentru statuia lui Cuza vodă».
Acest sigiliu este unul din cele 21 sigilii metalice preluate la 1O decembrie 197 5 de către
Arhivele Statului din Iaşi de la Parohia Romana-Catolică din Iaşi (Arhivele Naţionale Iaşi ,
Arhiva de Cancelarie, dosarul fondului nr. 2 Colecţia Documente, Mapa P-Parohia RomanaCatolică Iaşi , doc. înreg. la Arh. Statului din Iaşi sub nr. 986/5 noiembrie 1986, orig. şi dosarul
fondului nr. 37 Colecţia Sigilii, doc. înreg. la Arh. Statului din Iaşi sub nr. 986/5 noiembrie
1986, copie xerox).
20
Pentru celelalte sigilii ale Episcopiei Romana-Catolice din Moldova v. Anton Coşa, op. cit.,
p. 387-406.
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este redat Sf. Iosif stând pe un nor21 , cu crini în mână stângă şi cu Pruncul Isus
pe braţul drept; sub nor, un urcior cu două toarte; sub scut, o banderolă cu
deviza în limba latină: ,,SUB TUUM PRAESIDIUM'' (,,SUB OCROTIREA
TA").

Doc. 1603

Doc. 1598

Sigiliul Bisericii cu hramul Sf. Nicolae din satul Cordărenii Gafencului,
Dorohoi, 1834 (doc. 1598)
Matrice sigilară circulară de alamă, pentru tuş (28,5x28,5 mm), cu
mâner de lemn; grosimea tălpii sigiliului: 2,0 mm; în câmpul sigilar legenda în
limba română, cu alfabet chirilic: "H<ra)m(ul> Sf<ântului> Nicolai. 1834"; în
exergă, între două cercuri liniare, legenda în limba română, cu alfabet chirilic:
"tŢinut<ul> Doroh<oi>, sat<ul> Cordăreni<i> Gafenculu<i>".
6.

ţinutul

Sigiliul Parohiei bisericii cu hramul Tăierea Capului Sf. Ioan
din satul Trestiana, ţin. Vaslui, 1843 (doc. 1604).
Matrice sigilară circulară de alamă, pentru tuş (31 ,Ox31 ,O mm), având
mâner de lemn prins (în partea superioară) cu un inel de fier; grosimea tălpii
sigiliului: 3,5 mm; în câmpul sigilar: capul Sfăntului Ioan Botezătorul pe un
talger; în exergă, între două cercuri liniare, legenda în limba română, cu alfabet
chirilic: "tP<ecetea> B<i>s<ericii> s<a>t<ului> Trăstiiana, ţ<i>n<utul>
Vasluiu, h<ramul> Tăiere<a> Cap<ului> S<făntului> Io<an> Botez<ătorul>.
1843".
7.

Botezătorul

Camilli a fost un promotor al cultului Sf. Iosif, sfânt care este patronul Diecezei de Iaşi şi al
nume episcopul îl purta. Din acest motiv, el a publicat câteva lucrări legate de Sf. Iosif şi a
pus Seminarul Diecezan pe care 1-a întemeiat sub patronajul Sf. Iosif. Nu întâmplător, şi
celelalte două steme ale sale îl reprezintă pe Sf. Iosif cu Pruncul în braţe (cf. ibidem, p. 390 şi p.
398-399, fig. 1 şi 2).
21

cărui
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Doc. 1604

Doc. 1597

Sigiliul Bisericii cu hramul Sf. Apostoli de la Moara de Vânt-Iaşi, 1858
(doc. 1597).
Matrice sigilară circulară de alamă, pentru tuş (36,0x36,0 rnm), cu
mâner de lemn; grosimea tălpii sigiliului: 2,5 rnm; în câmpul sigilar: Sfinţii
Apostoli Petru şi Pavel ţinând o biserică cu trei turle; în partea superioară a
câmpului sigilar, între exergă şi turlele bisericii legenda în limba română, cu
alfabet chirilic: "Pet<ru> ş<i> Pav<el>"; în partea inferioară a câmpului sigilar,
între pământul pe care stau sfinţii şi exergă, este anul: "1858"; în exergă, între
două cercuri liniare, legenda în limba română, cu alfabet chirilic: "tPecete<a>
Sv<intei> Bisărici a Sv<inţilor> Apostoli de la Moara de Vânt".
8.

9. Sigiliul Poliţiei Îndreptătoare din oraşul Iaşi, 1834 (doc. 100/2 .
Matrice sigilară ovală de alamă, pentru ceară (40,0x35,0 rnm), cu mâner
de lemn; grosimea tălpii sigiliului: 4,0 rnm; gravată în excizie; în câmpul sigilar
este un scut de aur, de tip francez modem, în şef capul de bour având între
coarne o stea în şase colţuri , iar în centru şi în talpa scutului doi delfini afrontaţi
în partea de jos, cu cozile încrucişate; între delfini, este gravat anul " 1834";
scutul este timbrat cu o coroană princiară deschisă, cu şapte fleuroni, terminată
cu glob crucifer; pe banda inferioară a coroanei şapte perle, iar căptuşeala
coroanei de culoare roşie ; scutul are ca suporţi doi lei rampanţi - leul era
emblema familiei lui Mihail Sturza - , cu cozile între labele inferioare; scutul are
Cu ocazia verificări i existentului am constatat că acest sigiliu, deşi era inventariat la nr. 100,
era pus la poziţia 546, însă eticheta sigiliului nr. 546 nu era prinsă de această matrice sigilară.
În urma operaţiunii de verificare a existentului am corectat această eroare, aşa încât sigiliul de
mai sus a fost adus la nr. de inventar 100, cum a fost inventariat iniţial. Amprenta sa sigilară a
fost publicate în Îndrumător în Arhivele Statului din Iaşi, voi. IV, Bucureşti , DGAS, 1970, fig.
48.
22
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ca suporţi doi lei, sub scut, o banderolă cu deviza în limba latină: "LEX
ANIMA REI PUBLICAE <EST>" (,,LEGEA ESTE SUFLETUL
TREBURILOR PUBLICE"); în exergă, mărginită de un cerc liniar exterior,
legenda în limba română, cu alfabet chirilic: "Poliţie îndreptătoare din oraşul
Eşii".

Doc. 100

Doc. 891

10. Sigiliul Poliţiei îndreptătoare, 1834 (doc. 891) .
Matrice sigilară ovală de alamă, pentru ceară (41 ,0x38,0 mm), cu mâner
de lemn; grosimea tălpii sigiliului: 4,5 mm; gravată în excizie; în câmpul sigilar
este un scut de tip francez modem, despicat având în cartierul din stânga - pe
fond albastru - capul de bour având între coarne o stea în şase colţuri , iar în
cartierul din dreapta - tot pe fond albastru - leul, ca emblemă a familiei lui
Mihail Sturza; scutul este timbrat de o coroană regală (germană, spaniolă sau
belgiană) închisă, ce se termină cu un glob crucifer; pe banda inferioară a
coroanei şase perle, iar căptuşeala coroanei este de culoare roşie ; scutul are ca
suporţi doi delfini afrontaţi în partea de jos, cu cozile ridicate; în exergă,
mărginită de un cerc liniar exterior, legenda în limba română, cu alfabet chirilic:
"Prinţipatul Moldavii. 1834. Poliţiia îndreptătoare" .
23

11. Sigiliul Poliţiei Capitalei Iaşi, 1859 (doc. 546) 24 .
În timpul verificării existentului am constatat că acest sigiliu, de şi era inventariat la nr. 891 ,
era pus la poziţia 100. Ca atare, l-am reordonat la nr. 891.

23

Cu ocazia verificării existentului am constatat că acest sigiliu era pus la poziţia 891 (deşi la
a fost inventariat sigiliul Poliţiei îndreptătoare), deşi fusese inventariat la nr. 546,
poziţie la care am găsit doar eticheta şi , alături de ea, sigiliul Poliţiei Îndreptătoare din oraşul

24

această cotă
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Matrice sigilară ovală de alamă, pentru tuş (42,0x36,0 rnrn), fără mâner;
grosimea tălpii sigiliului: 5,0 rnrn; în câmpul sigilar este un scut de tip francez
modem, tăiat roşu şi albastru, încărcat cu capul de zimbru având între coarne o
stea în şase colţuri ; scutul este timbrat cu o coroană regală olandeză închisă, ce
se termină cu un glob crucifer; scutul are ca suporţi doi delfini afrontaţi în
partea de jos, cu cozile ridicate; sub delfmi este gravat anul "1859"; în exergă,
mărginită de un cerc liniar exterior, legenda în limba română, cu alfabet chirilic:
"P<rincip>25 atele Unite ~ Poliţiei Capitaliei ~".

Dac. 546

Dac. 1606

12. Sigiliul artizana! al unei instituţii a Principatului Moldovei din timpul
domniei lui Mihai Sturza26 ( doc. 1606).
Matrice sigilară circulară de bronz, pentru tuş (dimensiuni neregulateamprenta sigilară: 36,0x37,0 rnrn; materialul brut: 39,0x44,0 rnrn; lungimea
maximă a piesei : 53 ,0 rnrn); grosimea tălpii sigiliului este neuniformă: 3,5-6,5
rnrn; gravată în incizie; în câmpul sigilar este un scut rectangular, despicat,
având în cartierul din stânga capul de zimbru, iar în cartierul din dreapta leul, ca
emblemă a familiei lui Mihail Sturza; scutul este timbrat cu o coroană regală
(germană, spaniolă sau belgiană) închisă, terminată cu o cruce; scutul are ca
suporţi doi delfini afrontaţi în partea de jos, cu cozile ridicate; în exergă,
mărginită de un cerc liniar exterior, legenda în limba română cu alfabet chirilic:
"Principatul Moldavschi", iar sub delfini o legendă indescifrabilă în limba
română, cu alfabet chirilic, din care se poate citi doar anul:" .... 1840"
Iaşi, 1834. În urma operaţiunii de verificare a existentului am corectat această eroare, aşa încât

sigiliul găsit de noi la nr. 891 a fost readus la cota 546.
Deteriorat.
26
Datat după leul rampant, folosit în stemele instituţiilor Moldovei în vremea lui Mihail Sturza.
25
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13. Sigiliul Spitalului Sf. Spiridon. Secţia sifilitică, <cea 1858>27 ( doc.
1595i8.
Matrice sigilară ovală de alamă, pentru tuş (33,0x28,0 mm), cu mâner de
lemn păstrat fragmentar; grosimea tălpii sigiliului: 5,0 mm; în câmpul sigilar
Sfântul Spiridon stând pe un jilţ arhieresc; în exergă, între două ovale liniare,
legenda în limba română, cu alfabet de tranziţie: "tSecţiia săfilitică a
Ospitalu<lui> Sf. Spiridon".

Doc. 1201

Doc. 1595

14. Sigiliul Subprefectura Ocolului Stavnicul, Districtului Iaşi - 1859 (doc.
1608) 29 .
Matrice sigilară ovală de alamă, pentru tuş (43,0x36,0 mm), cu mâner de
lemn, deteriorată parţial prin pilire, lovire şi oxidare; grosimea tălpii sigiliului:
5,0 mm; în câmpul sigilar este un scut de tip francez modem, tăiat roşu şi
albastru, încărcat cu capul de zimbru; scutul este timbrat cu o coroană regală
Sigiliul este anterior anului 1859, când s-a introdus grafia latină în administraţia Moldovei.
George Panu îşi amintea că în 1858, pe când era în clasa I-a primară, a învăţat cu litere chirilice,
iar din clasa a doua de la Şcoala de la Trei Ierarhi din Iaşi , profesorul G. Măcărescu a început să
le predea citirea cu litere latine (George Panu, Amintiri de la «Junimea» din laşi , voi. I,
Bucureşti, Editura Minerva, 1971 , p. 190).
28
Acest sigiliu a fost cumpărat de către Arhivele Statului din Iaşi la 20 ianuarie 1970, de la
Sima Laurenţiu din Iaşi, str. Ciomei, nr. 16A, cu preţul de 50 de lei, deşi proprietarul ceruse
iniţial 100 de lei (Arhivele Naţionale Iaşi, Arhiva de Cancelarie, dosarul fondului nr. 37
Colecţia Sigilii, doc. înreg. la Arh. Statului din Iaşi sub nr. 960 116 decembrie 1969).
29
Datat şi completat după sigiliile Subprefecturi ocolului Bahlui [Arhivele Naţionale Iaşi, Col.
Sigilii, doc. 741-742], Subprefecturi ocolului Cârligătura [Arhivele Naţionale Iaşi, Col. Sigilii,
doc. 743-744], Subprefecturi ocolului Turiei [Arhivele Naţionale Iaşi , Col. Sigilii, doc. 880881], Subprefecturi ocolului Copou [Arhivele Naţionale Iaşi , Col. Sigilii, doc. 882-883] şi
Subprefecturi ocolului Codru, toate din 1859 [Arhivele Naţionale Iaşi, Col. Sigilii, doc. 884885], cu care acest sigiliu este foarte asemănător .
27

https://biblioteca-digitala.ro

452

Acta Bacoviensia X/20 15

olandeză închisă,

ce se termină, foarte probabil, cu un glob crucifer; scutul are
ca suporţi doi delfini afrontaţi în partea de jos, cu cozile ridicate; sub delfini
este gravat anul "1859"; în exergă, între două ovale liniare, legenda în limba
română, cu alfabet latin: "oPrin<cipatele Un> 30 ite o S<ubpre> 31 fect(ura)
Okol<ul Stav> 32nicul. Distrikt(ului) Echii 33 ".
15. Sigiliul Comisiei Târgului Podu Iloaiei, 1862 (doc. 1201 )34 .
Matrice sigilară circulară de alamă, pentru ceară (43,0x43,0 mm), cu
mâner de lemn, deteriorată parţial prin pilire; grosimea tălpii sigiliului: 5,0 mm;
gravată în excizie; în câmpul sigilar este un scut de tip francez modem,
despicat, având încărcată în cartierul din stânga - în câmp bicolor, tăiat în
albastru şi negru - acvila cruciată, iar în cartierul din dreapta este încărcat - în
câmp bicolor, tăiat în albastru şi roşu - capul de zimbru cu o floare cu cinci
petale între coarne; scutul este timbrat cu o coroană regală olandeză închisă, ce
se termină cu un glob crucifer 35 ; pe banda inferioară a coroanei par a fi cinci
perle; în exergă, mărginită de un cerc liniar exterior, legenda în limba română,
cu alfabet latin: "CO<M>36 ISIA TÂRGU<L> 37 UI POD<UL> 38 ILOAI<EI> 39
D<IN>40 PRINCIPATELE UNITE" 41 .
30

Deteriorat.
Deteriorat.
32
Deteriorat.
33
Sic! Aşa pentru «Iaşii)).
34
Datat şi completat sigiliul pentru tuş al Comisiei târgului Podu Iloaiei [Arhivele Naţionale
Iaşi, Col. Sigilii, doc. nr. 1118] şi după sigiliile Comisiei Târgului Mihăileni [Arhivele
Naţionale Iaşi, Col. Sigilii, doc. 216-217] şi Comisiei Târgului Bivolari, din 1862 [Arhivele
Naţionale Iaşi, Col. Sigilii, doc. 1199; v. şi Gheorghe Ungureanu (coordonator), Îndrumător în
Arhivele Statului din Iaşi, voi. IV, Bucureşti, DGAS, 1970, fig. 60], cu care acest sigiliu este
foarte asemănător. Sigiliul a fost inventariat iniţial la nr. 1607, însă, ulterior, am constata că
fusese inventariat la nr. 1201. La cota 1201 sunt două însemnări marginale, făcute la sfărşitul a
două operaţiuni de verificare a existentului (din care una este cea desfăşurată de noi în anul
2013), care dovedesc faptul că până în 2014 acest sigiliu a fost necunoscut, cu atât mai mult cu
cât în inventarul nr. 792 nu exista amprenta acestui sigiliu. Cu ocazia luării în evidenţă a acestui
sigiliu şi ordonării sale la nr. 1201 (în 2014), am imprimat în inventarul amintit amprenta
sigilară corespunzătoare u.a. menţionate.
35
Pentru reconstituirea descrierii ne-am folosit şi de sigiliile în ceară şi tuş ale Comisiei
Târgului Mihăileni [Arhivele Naţionale Iaşi, col. Sigilii, doc. 216 şi 217], cu care această
matrice sigilară este similară.
36
Distrus prin pilire.
37
Distrus prin pilire.
38
Distrus prin pilire.
39
Distrus prin pilire.
40
Distrus prin pilire.
31
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Doc. 1592

Doc. 1201

16. Sigiliul circular de bronz, al Comisarului Municipal Desp. V- Iaşi, 1879
(doc. 1592).
Matrice sigilară circulară de bronz, pentru ceară (34,0x34,0 mm), cu
mâner de lemn; grosimea tălpii sigiliului: 5,0 mm; gravată în excizie; în câmpul
sigilar este un scut de tip francez modern, în scut un turn mural; scutul are ca
suporţi doi delfini afrontaţi în partea de jos, cu cozile ridicate; scutul este
timbrat cu o coroană murală cu trei fleuroni; în exergă, mărginită de un cerc
liniar exterior, legenda în limba română, cu alfabet latin: "Comisar Municipal
Desp. V* Jassi, 1879".
17. Sigiliul Comisariului de piaţă şi şeful Biroului de servitori al urbei Hârlău.
1883 (doc. 1593) 42 .
Matrice sigilară circulară de alamă, pentru tuş (44,0x44,0 mm), fără
mâner; grosimea tălpii sigiliului: 6,0 mm; în câmpul sigilar o coasă înfiptă în
pământ; în exergă, mărginită de un cerc liniar exterior, legenda în limba
română, cu alfabet latin: "Regatul României * Comisariul de piaţă şi şeful
Biroului de servitori al urbei Hârlău . 1883".
18. Sigiliul depozitului de en-gros din Novoarhanghelsk a lui Sternberg (doc.
1605).
41

Pentru reconstituirea legendei ne-am folosit şi de sigiliul în ceară al Comisiei Târgului
[Arhivele Naţionale Iaşi, Col. Sigilii, doc. 217], cu care această matrice sigilară este

Mihăileni
similară.

Acest sigiliu a fost scos găsit la Abatorul corn. Hârlău şi predat la Arhivele Statului din Iaşi la
4 februarie 1965, de către Ion Rotaru, din corn. Hârlău, str. Deleni (Arhivele Naţionale Iaşi ,
Arhiva de Cancelarie, dosarul fondului nr. 37 Colecţia Sigilii, doc. înreg. la Arh. Statului din
laşi sub nr. 229/4 februarie 1965).
42
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Matrice sigilară circulară de bronz negru, pentru tuş şi ceară (32,5x32,5
mm), cu mâner de lemn; grosimea tălpii sigiliului: 6,5 mm; gravată în excizie;
în câmpul sigilar, în limba rusă, cu litere de mână: "B. Illmep116epza <=a lui
V. Stemberg>"; în exergă, între două cercuri liniare, legenda în limba rusă, cu
litere de tipar: "*lletJ(amb) onm(oeozo) cKJZ(aoa) Hoeoapx(aH2eJlbCKa)
<Pecetea depozitului de en-gros din Novoarhanghelsk>"43 .

Doc. 1605

Doc. 1593
Aşadar,

prin studiul de faţă, aducem în circuitul ştiinţific câteva sigilii
moldoveneşti necunoscute din secolul al XIX-lea, care au fost rătăcite şi, apoi,
uitate de-a lungul timpului în depozitele Arhivelor din Iaşi. Odată cu
inventarierea lor, am urmărit identificarea posesorului, iar pentru studiul de faţă,
le-am fotografiat şi, apoi, am prelucrat imaginile acestor matrice, făcând şi
descrierile heraldice cuvenite. Cele mai interesante astfel de izvoare sunt două
vechi sigilii ale Arhivelor Statului din Iaşi , matricea sigilară necunoscută a
domnului Mihail Sturza şi sigiliul din 1806 al Mănăstirii Socola din Iaşi. Aceste
documente sigilografice constituie nu numai valoroase izvoare pentru heraldica
princiară, bisericească şi instituţională extracarpatică, dar pot contribui la
elucidarea unor detalii privind simbolistica puterii şi evoluţia unor instituţii şi
lăcaşe de rugăciune din Moldova.

43

Legenda acestui sigiliu a fost transcrisă şi tradusă de Valentin Constantinov, prilej cu care îi
pe această cale.

mulţumim şi
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Prelucrarea arhivistică, valoarea istorică şi practică a fondului
Inspectoratul Cadastral Bucovina (1820-1949)
Doina-Iozefina IAVNI

The Archival Processing, the Historical and Practica) Value of
the Cadastral Inspectorate from Bukowina Fund
Abstract
The research creates a general presenting of the situation of Bukowina's
Archives, including the tragic episode of the refuge from 1944 to 1945, and the
evolution of cadastral measurements from Bukowina within the general frame of
Habsburg Empire. It also presents the historical evolution of the Cadastral Inspectorate
from Bukowina, the records from this archival fund, the stages of the operation of
archival working, the main forms of using the information from the records,
particularly in the fields oftoponimy and sigillography.
Key words: Cadastral Inspectorate from Bukowina, archival fund.
Documentele referitoare la istoria Bucovinei reprezintă un vast tezaur
arhivistic, care, datorită condiţiilor istorice de constituire şi a evenimentelor pe
care le-a traversat acest teritoriu, se află în momentul de faţă dispersate în mai
multe arhive, biblioteci şi muzee. Anii de după 1940 au fost tragici pentru
întreg cuprinsul românesc, într-un fel aparte resimţindu-se această tragedie în
teritoriile anexate de URSS, în baza pactului Ribbentrop-Molotov, din 23
august 1939, prin notele ultimative din 26 şi 28 iunie 1940. În perioada 19401941 şi după 1944, rămân în afara graniţelor României Mari judeţele Cernăuţi,
Storojineţ şi părţi importante din judeţul Rădăuţi, marcându-se astfel sfârşitul
Bucovinei istorice. Judeţele amintite, împreună cu Nordul Basarabiei, ţinutul
Hotinului şi o parte din ţinutul Herţei intră în componenţa regiunii Cernăuţi 1•
Cortegiul de suferinţe abătut asupra părţii de Bucovina, care a căzut sub
incidenta raptului sovietic, a afectat şi patrimoniul arhivistic cernăuţean. Dacă
în anul 1940, întreg materialul documentar a rămas pe loc, fiind supus
distrugerii şi pierderii locaţiei, în martie 1944, când a avut loc cea de-a doua
ocupare a Bucovinei de către armata sovietică, doar o foarte mică parte a fost
evacuat la Micăsasa, lângă Sibiu, unde după august 1944 s-a aflat din nou în
pericol, o parte fiind folosit drept combustibil.
Cu toate că s-au depus numeroase eforturi pentru a se salva măcar
documentele referitoare la Sudul Bucovinei, toate acestea au fost predate, la 15
1

Vasile Schipor, Destinul Bucovinei istorice, în "Analele Bucovinei", Anul XVI, nr.l/2009, p.
7.
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aprilie 1945, la Socola Iaşi, reprezentanţilor Uniunii Sovietice din Comisia
de Control, după ce mai suferise deja numeroase pierderi, datorită
tratamentului la care au fost supuse de către Armata sovietică 2 • Dacă cea mai
mare parte a acestui vast tezaur documentar se găseşte la Arhiva de Stat a
Regiunii Cernăuţe, dar şi la Viena şi Lvov, în contextul invocat deja,
documente referitoare la Bucovina sunt păstrate şi la Serviciul Judeţean
Suceava al Arhivelor Naţionale, Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale,
Bucureşti, Biblioteca Academiei Române sau Muzeul Bucovinei din Suceava.
Materialul documentar se compune din colecţii şi acte din perioada medievală a
Moldovei, fonduri ale instituţiilor politice, administrative, şcolare din perioada
stăpânirii austriece în Bucovina, sau din perioada 1918-1944, fonduri personale
şi familiale 4 .
Istoria arhivelor sucevene este strâns legată de cea a arhivelor Bucovinei
şi, în acest sens, Direcţia Regională de la Suceava, înfiinţată în anul 1945, a
continuat, măcar în spirit, tradiţia Direcţiei Arhivelor Statului din Cernăuţi.
Arhivele Naţionale Suceava păstrează un fond unic în Patrimoniul Arhivistic
Naţional, Inspectoratul Cadastral Bucovina, cu anii extremi 1820-1949,
însumând 1183 de unităţi arhivistice, în cantitate de 71 de metri liniari.
Documentele sunt păstrate preponderent sub formă de planşe şi mape
cadastrale, dar şi dosare sau registre 5 • Cu excepţia unei abordări sumare în
cadrul micromonografiei Filiala Arhivelor Statului Suceava6 sau a unor
menţiuni în articolele relative la patrimoniul arhivistic sucevean 7 , cât şi a două
studii publicate recent de către istoricul Constantin Ungureanu în cadrul
proiectului de cercetare a Fondului Austriac fentru promovarea ştiinţei,
"Cadastrul Franciscan ( 1817), Carintia/Bucovina" , realizat de către un grup de
cercetători de la Universităţile din Klangenfurt şi Insbruk, fondul Inspectoratul
Cadastral Bucovina este foarte puţin cunoscut până în prezent. Dificultatea
Aliată

Ioan Scripcariuc, Direcţia Judeţeană Suceava a Arhivelor Naţionale, în "Aihiva
Fasc. 2/1996, pp. 185-187.
3
Jwj Liapunow, Maria Nikirsa, Die Urkundenschaftzkammer der Buckowina, Czernovitz,
1998. Vezi şi Mihai Ştefan Ceauşu, Consideraţii privitoare la cercetarea istoriei Bucovinei în
spaţiul românesc, în ,,Analele Bucovinei", Anul XVI, 2/2009, p. 36 şi Doina Alexa, Cercetări
în Arhivele cernăuţene. Fondul personal Ion Iancu Nistor, în "Revista Aihivelor", nr. 1-2/2002,
112 116
fPil" eana- Mana
". Rateu, Arh"zve1e B ucovmez,
. . m " Repere cu1tura1-educatJVe.
.
A-h·1ve1e N aţ10na
. 1e ",
n~
Ed. MAI, 2010, pp. 27-28.
5
Aihivele Naţionale Suceava, fond Inspectoratul Cadastral Bucovina (1820-1949), Inventar nr.
81, 129, şi 637.
6
Filiala Arhivelor Statului Suceava, Bucureşti, 1984, p. 198.
7
Ileana Maria Rateu, op. cit., Ioan Scripcariuc, op.cit.
8
Constantin Ungureanu, Importanţa cadastrului franciscan asupra evoluţiei social-economice
a Bucovinei, în "Analele Bucovinei", Anul XVI, nr. 112009, pp.75-89. şi, Idem, Toponimia
Bucovinei la mijlocul secolului al XIX- lea, conform cadastrului franciscan (Districtul
Rădăuţi), în "Analele Bucovinei", Anul XVII, nr. 1, 2010, pp. 77-203.
2

Românească",

A
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majoră

a constat, credem, în necesitatea cunoaşterii limbii şi paleografiei
germane, cât şi a faptului că documentele fondului, păstrate la Arhivele
Naţionale Suceava, nu conţin informaţii privind funcţionarea instituţiei
creatoare în perioada stăpânirii austriece.
Cea mai mare parte a documentelor au fost create în perioada stăpânirii
austriece în Bucovina ( 1774-1918) şi sunt legate de măsurătorile cadastrale
realizate în monarhie în vederea fixării unui sistem unitar şi stabil de impozitare
funciară şi instituţiile create în acest sens. O parte a documentelor, schiţelor,
hărţilor, referitoare la acest cadastru se află la Arhiva de Stat a Regiunii
Cernăuţi 9 • La sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea,
Monarhia habsburgică a fost implicată în mai multe războaie napoleoniene,
soldate cu imense pierderi umane şi materiale, cât şi cu rapturi teritoriale. După
încheierea acestora, s-a impus reorganizarea sistemului de impozitare a
terenurilor şi imobilelor. Astfel, în Monarhia habsburgică, în secolul al XIX-lea,
au fost realizate măsurători cadastrale cu scopul îmbunătăţirii sistemului de
impozitare, cunoaşterii exacte a structurii terenurilor agricole şi a rentabilităţii
acestora, cât şi a stabilirii proprietarilor tuturor parcelelor funciare. În acest
scop, la 23 decembrie 1817, Impăratul Franz I a emis o patentă imperială
privind efectuarea măsurătorilor cadastrale în toate provinciile germane şi
italiene. Acest cadastru este cunoscut drept Cadastru franciscan sau stabil.
Noul cadastru funciar trebuia- şi aceasta a fost apreciată drept trăsătura sa de
modernitate şi progres- ca într-un cadru unitar, să cuprindă, fără excepţie, toate
parcelele, atât în scris, cât şi sub formă cartografiată. În acest scop, graniţele
comunelor cadastrale şi în interiorul acestora toate parcelele, au fost măsurate şi
cartografiate. Primele măsurători cadastrale s-au efectuat în 1817 în apropiere
de Viena. Până în anul 1830 măsurătorile cadastrale au fost finalizate în Austria
de Jos şi de Sus, Salzburg, Karintia, Kraina şi Kusterland. În Galiţia şi
Bucovina măsurătorile cadastrale au început la sfârşitul anilor 20 ai secolului al
XIX-lea, dar au fost apoi întrerupte pentru o perioadă mai îndelungată şi au fost
finisate abia în anii 1855 şi 1861. Prin patentele imperiale din 20 şi 31
octombrie 1849, Cadastrul franciscan a fost introdus şi în Transilvania, Banat,
Crişana şi Maramureş, unde măsurătorile cadastrale s-au efectuat în anii 50-60
ai sec. al XIX -lea 10 • Pentru coordonarea acestei activităţi a fost înfiinţată, în
cadrul Ministerului de Finanţe din Viena, Direcţia Centrală a Măsurătorilor
Cadastrale, căreia i-au fost subordonate instituţiile cadastrale din Monarhie. La
1 ianuarie 1850, a fost înfiinţată "Arhiva Provincială a Mapelor Cadastrale" pe
lângă Administraţia Financiară a Bucovinei, cu sediul la Cernăuţi 11 • În fruntea
Idem, Importanţa cadastrnluifranciscan. ... , p. 89.
Ibidem, p. 76-77.
11
Filiala Arhivelor Statului Suceava, Bucureşti, 1984 p. 50. Nu deţinem alte informaţii cu
privire la denumirea instituţiei până în anul1918. Facem precizarea că pe sigiliile prezente pe o
serie de fascicole din mapele cadastrale apare inscripţia "K:K:Katastral Granz Berichtigung"
(rectificarea cadastrală a graniţelor), iar pe fascicula cuprinzând "Stuaţia terenurilor pe categorii
9

10
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acestei instituţii a fost numit un inspector cadastral. Acestei instituţii cadastrale
provinciale îi erau subordonate evidenţele cadastrale de pe lângă oficiile
financiare din districtele Bucovinei, înfiinţate în a doua jumătate a secolului al
XIX-lea 12 .
Dacă în anul 1782 Johan Budinszcky a cartografiat 40 de localităţi din
zona dintre Prut şi Nistru, în 1819 au demarat lucrările de triangulare şi
măsurători cadastrale în Bucovina care au continuat până în anul 1823. Primele
măsurători cadastrale au fost realizate în zona oraşului Rădăuţi. Ca o mărturie a
activităţii topografilor în Bucovina, a rezistat timpului un monument închinat
acestei activităţi, situat pe teritoriul satului Gălăneşti din actualul judeţ Suceava.
S-a apreciat că această locaţie a constituit, probabil, unul dintre punctele de
sprijin în activitatea de cadastrare, respectiv punctul vestic datând din anul
1820 13 . Totuşi, cele mai vechi planşe cadastrale, realizate în această etapă a
măsurătorilor păstrate la Arhivele Naţionale Suceava, aparţin comunelor
cadastrale Ţureni, datând din anul 1820 14 , Voloca, din anul 1823 15 , ambele
situate în districtul Cernăuţi 16 , şi a localităţii Cerepcăuţi 17 , situată în acel
moment în districtul Siret. Lucrările au fost reluate în perioada 1854-1857, când
s-au efectuat măsurători cadastrale pentru toate localităţile din Bucovina, pe o
suprafaţă de 10.450 km pătraţi, fiind realizate 4.821 planşe cadastrale, în care
au fost consemnate 798.707 parcele. Bucovina era la acel moment împărţită în
16 districte de impozitare şi 319 localităţi cadastrale, care corespundeau în cea
mai mare parte unei localităţi. Dacă numărul districtelor fiscale a rămas acelaşi,
în anul 1876, numărul comunelor cadastrale era de 323, iar în 1884 de 328.
Iniţial, măsurătorile cadastrale au fost efectuate de către militari. Pe una
din planşele cadastrale ale localităţii Cerepcăuţi, întocmită în 1820, este făcută,
în limba germană următoarea menţiune pe care o reproducem în limba română:
"Înregistrată sub inspecţia dlui maior şi inspector Eberrhart, de către geometru!
Iwon Vynazal, în iulie 1820" 18 . După ce la Institutul Politehnic din Viena, în
1818, a fost introdusă specialitatea geometria practică, în jurul anului 1860
coordonarea măsurătorilor cadastrale a trecut exclusiv în sarcina specialiştilor
de folosinţă", din cadrul mapei cadastrale Suceava, este prezent un sigiliu în fum cu inscripţia
,,Amt Suceava. Catastral Mappe" (Oficiul Mapelor Cadastrale Suceava).
12
Arhivele Naţionale Suceava deţine şi fondurile Evidenta Cadastrală a judeţului Rădăuţi,
(1855-1949), inv. nr. 253 şi Evidenţa cadastrală a judeţului Câmpulung (1874-1948), inv. nr.
200.
13
Ovidiu Bâtă, Un monument de la 1820 dedicat lucrărilor cadastrale, în "Analele Bucovinei",
Anul XVI, nr. 2/2009, p. 430-431.
14
Arhivele Naţionale Suceava, fond Inspectoratul Cadastral Bucovina, Inventar nr. 21,
18511820, Planşe cadastrale, Tureni.
15
Ibidem, nr. 193/1823 Planşe cadastrale, Voloca.
16
Idem, d. 611941, f. 199 v.
17
Ibidem, 53/1820, Planşe cadastrale, Cerepcăuţi.
18
Ibidem, planşa nr. :XXIII/1820.
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civili. La realizarea măsurătorilor au contribuit direct sau indirect şi primarii
satelor, marii proprietari, preotii, care au indicat pe teren hotarele localităţilor,
cătunelor, parcelelor funciare. In cele mai multe cazuri, reprezentanţii satelor nu
cunoşteau germana şi polona, iar geometrii nu înţelegeau româna sau
ucraineana, denumirile localităţilor fiind transmise aşa cum au fost auzite, dar în
ortografie germană sau poloneză. Planşele cadastrale erau realizate la scara
1:2880, care reflectau exact situaţia din teren a culturilor agricole, hotarele
parcelelor, a cătunelor şi localităţilor, aşezarea caselor. Fiecare parcelă era
numerotată, iar terenurile arabile, păşunile, făneţele, pădurile, grădinile, livezile,
mlaştinile, erau remarcate cu o anumită culoare. Casele de lemn erau colorate în
galben, iar cele de piatră în roşu.
Fiecare planşă cadastrală avea un format standard, de 20x25 ţoli,
(526x658,5 mrn). Aceste planşe erau reproduse pe pietre litografice speciale. O
astfel de piatră avea 29 de ţoli (76 cm) lungime, 24 de ţoli (63 cm) lăţime şi 3
ţoli (8 cm) grosime având o greutate de 90 kg. O piatră litografică era utilizată
pentru realizarea unei singure planşe cadastrale. Potrivit unor calcule, ar fi fost
necesare cea. 15.739 tone piatră pentru confecţionarea tuturor pietrelor
litografice pe care s-au reprodus cele 164 mii de planşe cadastrale în toate
provinciile austriece. Dintre hărţile cadastrale înregistrate în cadrul cadastrului
franciscan, pentru întreaga monarhie, s-au păstrat mai multe exemplare: 1.
originalul, sau aşa numita "Hartă iniţială" şi 2, duplicatele, realizate după harta
originală, şi care se aflau în arhiva de hărţi a birourilor de măsurătoare sau de
carte funciară din oraşele reşedinţă ale landurilor, iar în cazul Bucovinei a
evidenţelor cadastrale existente la nivelul districtelor 19 • Totodată, în mapele
cadastrale au fost consemnate 798.707 parcele. Lucrările au reprezentat o
performanţă a secolului şi au fost unice în Europa.
După ce, la 24 mai 1869 Parlamentul austriac a adoptat o nouă lege
privind reglementarea cadastrului funciar, iar Monarhia a adoptat sistemul
metric de măsurătoare în hectare, s-au efectuat în Bucovina noi planşe şi mape
cadastrale, mai bine de două decenii, până la sfârşitul secolului al XIX-lea.
După ce în 1871 a fost introdusă instituţia Cărţilor funciare în Bucovina, Legea
evidenţelor cadastrale din 1883 solicitând operarea permanentă a înscrierilor în
cadastru şi în harta cadastrelor şi totodată prevedea ca harta cadastrală să
coincidă cu relieful şi mai ales cu cartea funciară. La 12 iulie 1896 a fost
adoptată o nouă lege, care întărea rezultatele revizuirilor cadastrale, iar peste
câţiva ani Ministerul Finanţelor din Viena a gublicat datele generale ale acestor
revizuiri, pentru toate provinciile austriece 0 . Ultimele măsurători cadastrale
s-au efectuat în anul 1913. Cadastrul stabil se constituia, pentru fiecare comună
cadastrală din documente cartografi ce (hărţi sau planşe cadastrale) şi scrise
(mapele cadastrale), cunoscute sub numele de operări sau operate cadastrale.
19

Ovidiu Bâtă, op. cit, p. 430.

°Constantin Ungureanu, op. cit., pp.198-194.
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Până în anul 1918, instituţia a avut aceleaşi atribuţii, cu siguranţă, ca şi
Inspectoratele cadastrale din monarhia austro-ungară, respectiv, ţinerea unei
evidenţe cât mai exacte a terenurilor în scopul stabilirii impozitelor. În
Bucovina şi Transilvania s-au distrus în timpul primului Război Mondial o
mare parte din operatele cadastrale, iar prin desfiinţarea evidenţelor tehnice
cadastrale menite a ţine la curent operatele cadastrale s-a ajuns în situaţia în
care cărţile funciare să exprime o realitate relativă. Toate acestea au impus o
reglementare a întocmirii şi executării lucrărilor cadastrale şi crearea unui
organism care să coordoneze aceste lucrări 21 .
Astfel, prin Decretul-lege pentru înfiinţarea Casei Centrale a Cooperaţiei
şi împroprietăririi săteni lor din 3 ianuarie 1919, s-a înfiinţat Direcţi unea
Cadastrului şi a Lucrărilor Tehnice. Aceasta funcţiona ca o secţiune a Casei
Centrale a Cooperaţiei şi Împroprietăririi, care era o instituţie autonomă pe
lângă Ministerul Agriculturii şi Domeniilor. În anul 1923, titulatura instituţiei
era Inspectoratul General al Cadastrului şi al Lucrărilor Tehnice Cernăuţi şi era
subordonată Direcţiei Cadastrului şi Lucrărilor Tehnice din cadrul Ministerului
Agriculturii şi Domeniilor22 . În anul 1931, în antetul instituţiei apare denumirea
de Inspectoratul Cadastral Bucovina23 •
Inspectoratul realiza evidenţa fondului funciar pe deţinători-posesori şi
categorii de folosinţă, executarea lucrărilor de măsurători şi parcelare, aplicarea
parcelării şi definitivarea tehnico-juridică a lucrărilor de Reformă agrară din
1921, controlul şi conducerea executării lucrărilor tehnice de îmbunătăţiri
funciare 24 . Inspectoratul avea în subordine in anul 1923, Evidenţele Cadastrale
din cele cinci judeţe ale Bucovinei: Cernăuţi, Boian, Sadagura, Cozmeni,
Zastavna (judeţul Cernăuţi), Storojineţ, Vijniţa, Ciudeiu, Văşcăuţi (judeţul
Storojineţ), Rădăuţi-Vicov, Seletin- Putila, Siret (judeţul Rădăuţi), Cămpulung,
Gura Humorului, Vatra Domei (judeţul Câmpulung) şi Solca şi Suceava
(judeţul Suceava) 25 • Inspectoratul Cadastral a asigurat de asemenea, materialul
tehnic privind planurile, posesorii, suprafeţele folosite pe categorii de folosinţă
necesare lucrărilor de înfiinţare, refacere sau completare a cărţilor funciare, în
baza Legii nr. 23 din 20 aprilie 1933 privind organizarea Cadastrului funciar şi
pentru introducerea cărţilor funciare în Vechiul Regat şi Basarabia26 , cât şi a
Decretului-lege din 27 aF,rilie din 1938 privind unificarea dispoziţiilor
privitoare la cărţile funciare 7 •

Îndrumător în Arhivele Statului Hunedoara, Bucureşti, 1972, p. 168.
Arhivele Naţionale Suceava, fond Inspectoratul Cadastral Bucovina, inventar nr. 81, d.
1/1923, f. 1.
23
Ibidem, d. 393/1912, f. 23.
24
C-tin Hamangiu, Codul General României, voi. VIII, p. 1203.
25
Arhivele Naţionale Suceava, fond Inspectoratul Cadastral Bucovina, inv. nr. 81, d. 111923, f.
3.
26
C-tin Harnangiu, Codul Hamangiu, vol.XXI, anul1933,p .420.
27
Ibidem, voi XXVI, anul1938, pp. 583-613.
21

22
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În anul 1939, instituţia va trece în subordinea Ministerului Justiţiei. Prin
Legea din 7 aprilie 1939 privind înfiinţarea în Ministerul Justiţiei a Direcţiei
cărţilor funciare şi a Cadastrului funciar, la art. 8 se prevedea: "se menţin şi trec
sub autoritatea Ministerului Justiţiei, la Direcţia cărţilor funciare şi a cadastrului
funciar, serviciile cadastrale exterioare, organizate pe inspectoratele cadastrale
din centrele: Cernăuţi, Cluj, Oradea, Arad, Braşov şi Timişoara" 28 .
În anii 1940-1944, Inspectoratul, ca de altfel toate instituţiile cu sediul la
Cernăuţi, au urmat soarta Bucovinei rupte de ţară. Astfel, în perioada 19401941, Inspectoratul Cadastral a funcţionat la Suceava. În primăvara anului
1944, Inspectoratul a fost evacuat la Sibiu, de unde a revenit în toamna anului
1945 la Suceava unde, mai multe instituţii de nivel regional care au activat la
Cernăuţi în perioada interbelică şi-au stabilit noul sediu. După anul 1945,
Inspectoratul avea în subordine Evidenţele cadastrale din judeţele Câmpulung,
Suceava şi o parte din judeţul Rădăuţi. Acestea erau următoarele: Câmpulung,
Gura Humorului, Ilişeşti, Iţcani, Rădăuţi, Suceava, Stulpicani, Siret, Solca,
Vatra Domei şi Vama. Pentru perioada 1948-1949 în antetul instituţiei apare
denumirea de Inspectoratul Cadastral Suceava, deşi pe ştampila institu!iei este
2
perpetuată, în continuare titulatura de Inspectoratul Cadastral Bucovina . Aici a
funcţionat până la 1 mai 1949, când o parte a atribuţiilor instituţiei au revenit
Secţiei Agricole a Comitetului Provizoriu Judeţean Suceava, iar ulteritor
Sfatului Popular al regiunii Suceava. La 9 august 1949, Comitetul Provizoriu al
judeţului Suceava, Secţia Agricolă, înştiinţează Secţia Gospodărie Locală
Suceava, că întreg inventarul tehnic al fostului Inspectorat Cadastral Suceava a
fost predat Direcţiei Cadastrului şi Cărţilor Funciare Bucureşti 30 .
Conform informaţiilor din fişele Situaţia fondului, RI şi RGA, Planurile
de evidenţă cadastrală a comunelor din fostele judeţe Câmpulung, Rădăuţi şi
Suceava, Varianta 1 (1855-1937), inv. nr. 637, pentru 143 localităţi situate pe
teritoriul actualului judeţ Suceava şi Planurile de Evidenţă cadastrală a
localităţilor din Nordul Bucovinei (Ucraina), Varianta I ( 1854-1879) întocmite
pentru 177 de localităţi situate în actuala regiune Cernăuţi, în perioada 18851886, au fost preluate de la Oficiul Regional de Proiectarea şi Organizarea
Teritoriului Suceava, în anul 1965, ca parte structurală a Colecţiei Oficiul
Regional de Proiectarea şi Organizarea Teritoriului Suceava (ORPOT, fond 43,
inv .129). Varianta finală a acestor planşe, cât şi cele rezultate în urma
măsurătorilor ulterioare, mapele cadastrale pentru cele 317 localităţi din
Bucovina, registre funciare parcelare, de proprietari, planuri de situaţie, cât şi
alte materiale documentare legate de atribuţiile sau activitatea nemijlocită a
instituţie, însumând 812 u.a., au fost preluate în anul 1966 de la Direcţia
Regională de Îmbunătăţiri Funciare şi Organizarea Teritoriului Suceava (fostă
28

Ibidem, vol. XXVII, anul1939, f. 1337.
Arhivele Naţionale Suceava, fond Inspectoratul Cadastral Bucovina, d. 6/1941, f. 368.
30
Ibidem, f. 134.
29
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ORPOT până în anul 1965) şi organizate în trei secţiuni, în cadrul inventatului
cu nr. 81, Inspectoratul Cadastral Bucovina. Acest inventar a fost întocmit în
anul 1966 de către regretata d-na arhivist Irimescu Sevastiţa şi specialiştii
D.I.R.I.F.O.T Suceava, Ghiba Viorica, Gîngu Valentina şi Ganea Ion. Un
număr de 9 ua. cuprinzând planuri cadastrale au fost preluate în anul 1976 de la
Consiliul Popular al municipiului Suceava fiind depistate ulterior în alte
fonduri şi integrate în inventarele existente 31• Fondul cuprinde preponderent
hărţi şi mape cadastrale realizate în cadrul diferitelor etape ale măsurătorilor
cadastrale în Bucovina, în vederea implementării cadastrului funciar, în
perioada 1820-1913. Cele mai multe dintre acestea, s-a apreciat, aparţin etapei
implementării cadastrului franciscan în Bucovina ( 1817-1861 ). Din totalul de
319 comune cadastrale, 177 se află în prezent pe teritoriul Regiunii Cernăuţi,
Ucraina, iar 142 în sudul Bucovinei, în componenţa judeţului Suceava.
Comunele cadastrale Şipot pe Suceava, Seletin, Straja, Vicovu de Sus, Bilca,
Frătăuţii Noi, Bahrineşti, Tereblecea, Sinăuţi sunt dezmembrate de actuala
graniţă de stat dintre România şi Ucraina. Aceste planşe s-au păstrat în două
versiuni. Prima a fost apreciată drept o variantă de lucru şi cuprinde mai multe
corectări mai ales pentru case. A doua versiune este varianta definitivă, fără
corectări, cu numerotarea exactă a parcelelor funciare. Pentru localităţile din
nordul Bucovinei există aproape integral ambele versiuni. Pentru cele din sudul
provinciei se păstrează aproape integral prima versiune şi doar parţial versiunea
finală. Marea majoritate a celorlalte planşe se păstrează la Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Suceava. Planşele cadastrale sunt inventariate separat,
pentru fiecare din cele două versiuni şi regiuni, respectiv comunele din sudul
Bucovinei (actualul judeţ Suceava) şi cele din nordul Bucovinei (actuala
regiune Cernăuţi), aflată în componenţa Ucrainei, din anul 1991, pe criteriul
alfabetic. Inventarul cu nr. 63 7 cuprinde Planuri de evidenţă cadastrală a
comunelor din fostele judeţe Câmpulung, Rădăuţi şi Suceava, Varianta I
(1855-193 7), cuprinde un număr de 143 de localităţi situate pe teritoriul
actualului judeţ Suceava. Acestea au fost întocmite în anii 1855-1856, cu
excepţia câtorva planşe sau planuri de parcelare aparţinând localităţilor
Cârlibaba Nouă, Lisaura şi Plavalari, realizate ulterior32 • Inventarul cu nr. 643,
Planuri de Evidenţă cadastrală a localităţilor din Nordul Bucovinei (Ucraina),
Varianta I ( 1854-1879) cuprinzând planşele cadastrale întocmite pentru 177, de
localităţi situate în actuala regiune Cernăuţi, în perioada 1885-1886, cu excepţia
unor planşe aparţinând localităţii Broscăuţi 33 . În anii 2010-2011, cu ocazia
verificării şi actualizării instrumentelor de evidenţă, a stadiului de prelucrare
arhivistică a fondurilor şi a concordanţei datelor înscrise în acestea şi realitatea
Arhivele Naţionale Suceava, dosarul fondului nr. 21, Inspectoratul Cadastral Bucovina.
Arhivele Naţionale. Suceava, fond Inspectoratul Cadastral Bucovina, inv. nr. 637, Planşe
cadastrale 14111889, Lisaura, 9311856, Plavalari şi 143/1936, Cârlibaba Nouă.
33
Idem, inv. nr. 129, 13/1855, Planşe cadastrale Broscăuţi.
31

32
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din depozite, în vederea implementării Proiectului Sistem Informatic Integrat
pentru aceste două variante, au fost separate din inventarului Colecţiei ORPOT,
prin numere de inventar distincte, respectiv 637 şi 643 şi integrate fondului nr.
21, Inspectoratul Cadastral Bucovina3 .
Inventarul cu nr. 81, Inspectoratul Cadastral Bucovina ( 1820-1949) are
trei părţi. Prima cuprinde atât varianta finală a planşelor aparţinând cadastrului
franciscan, cât şi cele rezultate în urma măsurătorilor ulterioare, de revizuire a
acestui "stabilen Grundcataster", în perioada 1874-1913, respectiv în anii 18741876, 1879, 1901, 1907, 1909, 1913 35 pentru toate localităţile cadastrale din
Bucovina istorică. Acestea sunt organizate pe două secţiuni. Prima cuprinde
localităţile din fostele judeţe Câmpulung, Rădăuţi şi Suceava (123 u.a.),
ordonate alfabetic conform zonării geografice existente în momentul preluării,
anul1966, în cadrul regiunii Suceava: comunele din jurul Sucevei şi raioanele
componente Câmpulung, Gura Humorului, Fălticeni, Rădăuţi şi Vatra Domei.
Cea de-a doua cuprinde, în ordine alfabetică, localităţile din Nordul Bucovinei
(Ucraina), însumând 214 u.a. Numărul planşelor cuprinse într-o unitate
arhivistică depinde de dimensiunea localităţii cadastrale respective. Astfel,
6
7
unităţile arhivistice aparţinând localităţilor Buneşte sau Chilişene , realizate în
anul 1856, cuprind câte 5 şi respectiv 3 planşe. Unităţile arhivistice
corespunzând celor mai întinse comune cadastrale din Bucovina, respectiv
Seletin38 , grupează un număr de 577 planşe cadastrale şi Şipotele Sucevei, un
număr de 476 de planşe, 39 organizate în mai multe suluri (volume). În inventar
este precizat anul întocmirii, numerele şi numărul total al planşelor conţinute
pentru fiecare localitate.
În ceea ce priveşte starea de conservare, în cadrul operaţiunii de
verificare a existentului cu inventarele s-a constatat existenţa unui mare număr
de planşe care necesită recondiţionare sau restaurare, parte dintre acestea fiind
supuse deja acestui proces şi necesitatea protejării acestora prin introducerea în
mape speciale de protecţie. De-a lungul timpului s-a realizat şi perfecţionarea
evidenţei fără a se modifica însă ordonarea şi cotarea existentă pe care am
abordat-o deja. În momentul de faţă, planşele cadastrale nu se dau în cercetare
la sala de studiu aflându-se sub incidenta prevederilor art. 21 din Legea 1611996
şi a cap. V, art. 1.2. din Regulamentul sălilor de studiu ale Arhivelor Naţionale
Idem, procese-verbale de verificare a existentului, a stadiului de prelucrare şi a stării de
conservare a documentelor pentru fondul Inspectoratul Cadastral Bucovina, Planuri de evidenţă
cadastrală a localităţile din fostele judeţe Câmpulung, Rădăuţi, Suceava, nr. 115679 din
07.05.201 O, f. 3 şi Planuri de evidenţă cadastrală a localităţi lor de pe teritoriul URSS, nr. 115
252 din 12.012011, f. 5.
35
Ibidem. Vezi planşele cadastrale cuprinse în inv. nr.81.
36
Ibidem, inventar. nr. 637,1711856, Planşe cadastrale Buneşti.
37
Ibidem, d. 27/1856, Planşe cadastrale lţcani.
38
Ibidem, inventar nr. 81, d. 16411856, Planşe cadastrale Seletin.
39
Ibidem, d. 214/1856, Planşe cadastrale Şipotele Sucevei.
34

https://biblioteca-digitala.ro

464

Acta Bacoviensia X/20 15

ale României, intrat în vigoare la 15.03.2011. Acestea se folosesc doar pentru
soluţionarea cererilor adresate de către persoanele fizice şi juridice Arhivelor
Naţionale sau pentru diferite manifestări ştiinţifice, expoziţii foto-documentare,
sau de popularizare a tezaurului arhivistic prin emisiuni TV. În anul 2008, în
cadrul proiectului de cercetare a Fondului Austriac pentru promovarea ştiinţei,
"Cadastrul Franciscan ( 1817), Carintia/Bucovina"40 , realizat de către
cercetătorii de la Universităţile din Klangenfurt şi Insbruk şi istoricul Mihai
Ungureanu a fost efectuată scanarea planşelor. Acestea există, astfel, la
Arhivele Naţionale Suceava şi în format electronic.
O a doua structură a inventarului cuprinde mapele cadastrale pentru un
număr de 317 localităţi din Bucovina, care au fost ordonate alfabetic, de la 1 la
313 literele A-Z, cu excepţia localităţilor Dobronăuţi (314) Zvinecea (471) şi
Cuciurul Mare (476) şi registre funciare, parcelare, de proprietari, planuri de
situaţie şi corespondenţă şi tabele cu privire la executarea unor lucrări de
cadastru, procese-verbale de evaluare a terenurilor, tabele de expropriere şi
împroprietărire, situaţii statistice şi corespondenţă, însumând 508 u.a.
Mapele cadastrale pentru toate localităţile din Bucovina sunt
inventariate alfabetic, conform denumirilor româneşti, precizându-se şi
denumirea în limba germană. În anii 2001-2004 şi 2011 s-a realizat pregătirea
pentru microfilmarea de asigurare a mapelor cadastrale, care însumează 23 de
mi de documente. În cadrul operaţiunii, s-a realizat ordonarea şi inventarierea
fasciculelor în cadrul fiecărei mape într-o ordine ce decurge din conţinutul şi
succesiunea firească a documentelor conţinute, conform planului metodic de
pregătire pentru microfilmarea de asigurare 41 .
Ordinea stabilită prin planul metodic de pregătire pentru microfilmare
este următoarea: Descrierea hotarelor; Descrierea Definitivă a hotarelor; Lista
proprietarilor de terenuri şi case; Parcele de construcţii; Parcele de câmp;
Situaţia terenurilor pe categorii de folosinţă; Parcele dispărute; Parcele de
construcţii schimbate (intercalate); Parcele schimbate (intercalate) în câmp;
Calculul suprafeţelor; Rectificări de hotare în cursul măsurătorilor; Rectificări
de hotare cu schimbarea proprietarilor; Proces-verbal al comisiei de cercetare a
nemulţumirilor pentru măsurători. Unele mape conţin şi alte fascicule. Deoarece
fondul a fost dat în cercetare deja cu inventarul existent, am căutat să nu
modificăm prea mult denumirea iniţială a fascicolelor. Dintre operările scrise,
din componenţa mapelor cadastrale pentru a le menţiona pe cele mai
importante, se numără: Descrierea hotarelor şi Descrierea definitivă a hotarelor
(a graniţei comunei cadastrale), Lista proprietarilor de terenuri şi case, Parcele

°

Constantin Ungureanu, Importanţa cadastrului franciscan asupra evoluţiei social-economice
a Bucovinei, f. 89 şi idern, Toponimia Bucovinei la mijlocul secolului al XIX- lea, conform
cadastruluifranciscan, p. 103.
4

41

Arhivele Naţionale Suceava, fond Arhivele Naţionale Suceava, d. 8/2002, f. 10.
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de câmp, Parcele de
42

folosinţă .

construcţii,

sau
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terenurilor pe categorii de

Cea de-a treia parte a inventarului (150 u.a., din perioada 1923-1941)
cuprinde situaţii statistice şi corespondenţa respectivă ce oglindesc activitatea
depusă de geometrii şi inginerii cadastrali în activitatea practică de punere în
aplicare a Reformelor Agrare din anii 1921 şi 1945 state de plată, caziere,
situaţii de personal, documente contabile privind taxele sau prestaţiile
cadastrale, patrimoniul Inspectoratului sau evacuarea acestuia în martie 1944, la
Sibiu, cât şi funcţionarea instituţiei în perioada 1945-1949, la Suceava. Unităţile
arhivistice depistate ulterior au fost inventariate şi integrate pe probleme, în
inventarele deja existente. Planşele şi mapele cadastrale sunt cele mai
importante surse documentare din cadrul fondului. Cercetarea acestor izvoare
ne permite reconstituirea, pentru fiecare localitate foarte exact a
amplasamentului suprafeţelor funciare şi a celor construite, stabilirea
proprietarului fiecărei parcele, calcularea numărului de parcele funciare sau de
construcţii care aparţineau fiecărui proprietar, cât şi care era suprafaţa acestora.
De asemenea, se poate stabili locul exact al amplasării unor instituţii de interes
comun, ca de pildă, biserica, şcoala, cimitirul, anumite aşezăminte de interes
cultural sau social, a unor întreprinderi industriale, aşezarea drumurilor, căilor
ferate 43 . Planşele şi mapele cadastrale conţin denumirea toponimelor din fiecare
localitate (sat, cătun, râuri, pârâuri, islazuri, lacuri etc.). De altfel, Inspectoratul
Cadastral Bucovina a contribuit, prin centralizarea, începând cu anul 1943 şi
până în anul 1948, de la evidenţele cadastrale din raza de activitate a
denumirilor toponimice pe localităţi care apar în operatele cadastrale care au
constituit parte din baza documentară a lucrării Toponimia Minoră a Bucovinei,
aparţinând lui Nicolai Grămadă, publicată postum, în anul 1996 44 . Într-o adresă
trimisă de către Direcţia Regională a Arhivelor Statului Suceava, la 14 mai
1948, Inspectoratului Cadastral Suceava, Ion Grămadă, în acel moment director
al instituţiei consemna: "Potrivit adresei dv. 991, avem onoare a vă restitui
tablourile cu denumirile topice, de pe care am făcut copii, pentru instituţia
noastră, rugându-vă în acelaşi timp să binevoiţi a ne trimite şi datele toponimice
de la evidenţa cadastrală Câmpulung, Stulpicani, Vama şi Siret, după primirea
lor"45 . Protocoalele cadastrale mai conţin informaţii precum descrierea
hotarelor, listele proprietarilor cu indicarea apartenenţei sociale, structura
terenurilor agricole ş.a. Mapele cadastrale au imprimate pe câte una sau mai
multe fascicole şi sigiliile în fum ale localităţilor din Bucovina în secolul al
42

Idem, Vezi mapele cadastrale 1-317.
Ibidem, inv. nr 637; De exemplu, planşele cadastrale III şi VI, din cadrul ua, 140/1856,
reprezintă planul oraşului Suceava.
44
Nicolai Grămadă, Toponimia Minoră a Bucovinei, Vol.I-11, Editura Anima,1996.(ediţie
îngrijită, studiu introductiv, bibliografie, note şi indice, Ion Popescu Sireteanu. Introducere, D.
Vatamaniuc.
45
Arhivele Naţionale Suceava, fond Inspectoratul Cadastral Bucovina, d. 611941, f. 356.
43
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XIX-lea. Acestea apar cel mai frecvent pe fasciculele cuprinzând Rectificări de
hotare cu schimbarea proprietarilor sau procese-verbale de cercetare a
nemulţumirilor pentru măsurători 46 .
O altă parte din documentele fondului cuprinde procese-verbale de
evaluare a terenurilor, registre parcelare, funciare, planuri de situaţie, tabele de
expropriere şi împroprietărire, situaţii statistice şi corespondenţa respectivă ce
oglindesc activitatea depusă de geometrii şi inginerii cadastrali în activitatea
practică de punere în aplicare a Reformelor Agrare din anii 1921 şi 1945. Într-o
proporţie redusă se regăsesc şi state de plată, caziere, documente contabile
privind taxele sau prestatiile cadastrale, sau referitoare la patrimoniul
Inspectoratului, sau evacuarea acestuia în martie 1944 la Sibiu, sau funcţionarea
instituţiei în perioada 1945-1949 la Suceava.
Pe lângă valoarea istorică, documentele fondului au şi o importantă
latură practică, după acestea eliberându-se copii şi extrase privind drepturile
patrimoniale ale persoanelor fizice şi juridice, conform art. 21 din Legea
16/1996, solicitările fiind foarte numeroase în procesul de reconstituirea
dreptului de proprietate după anul 1990.
Cu privire la valoarea practică şi istorică a instituţiei şi a documentelor
create, ni se par relevante opiniile Inspectorului general Trandafir Iţcuş, ultimul
conducător al Inspectoratului Cadastral Suceava, în cadrul unui studiu asupra
valorii tehnice şi istorice a documentelor, elaborat la solicitarea Direcţiei
Generale a Cadastrului şi a Cărţilor Funciare, la 17 august 194 7. Astfel, în
finalul studiului acesta aprecia: "Din cele argumentate mai sus rezultă că deşi
vremurile de grele încercări au lovit crunt în opera generaţiilor din trecut, pe
tărâm cadastral, acestea având de la început un soclu stabil şi bine format,
reconstrucţia măreţului edificiu al cadastrului se poate face folosindu-se chiar
dărâmăturile din mozaic pentru însemnătatea intereselor tehnice, juridice,
economice, financiare etc. Acest colţ al ţării, deşi în suprafaţă relativ mică,
merită să fie repus şi păstrat ca linie de orientare şi de aplicare a unui cadastru
unificat, el foloseşte şi astăzi ca o ca o bucăţică dintr-o oglindă mare, de bună
calitate, cum a fost interceptat la început în ansamblul său cadastrului funciar
austriac" 47 •

Idem. Amintim aici pentru exemplificare: Mape cadastrale, 46/1854, Cernăuţi, fasc. 16, f. 2;
69/1855, Câmpulung Moldovenesc, fasc. 14, f. llv., fasc. 16, f. 31, fasc. 18, f. 16v.; 219/1855,
Rădăuţi, fasc. 15-24; 261/1855, Suceava, fasc. 1, f. 9, fasc. 3, f. 51; 238/1855, Seletin, fasc. 1, f.
13-14, cuprinde atât sigiliul propriu, cât şi allocalităţilor Şipot Cameral, Straja, Putna, Argel,
Moldoviţa şi Putila.Vezi şi Nicolai Grămadă, Vechi peceţi săteşti bucovinene, Cernăuţi, 1929.
47
Ibidem, d. 6/1941, f. 302.
46
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Consideraţii

privind evoluţia organizatorică a instituţiilor
judecătoreşti din judeţul Neamţ în perioada 1932-1948
Nicolae DUMITRAŞCU
Considerations pour l'evolution d'organisation
des tribunaux Neamt entre 1932-1948
Resume

Vu les ressources documentaires a notre disposition, l'article essaye a
reconstituer l' evolution de 1' organisation des institutions judiciaires de 1' ancien
departement de Neamţ pour la periode comprise entre l'acceptation du Reglement
Organique en 1832 jusqu'a la Constitution de la Republique Populaire Roumaine en
1948. Si l'evolutiondes tribunaux departementaux avait eteplus lineaire en echange, les
tribunaux locaux ont eu une evolution plus mouvementee, subissant plusieurs
modifications legislatives.
Constituees en 1832, les premieres institutions judiciaires locales - les
departements villageois - ont fonctionne jusqu' en 1948 sans laisser des ressources
documentaires nous permettantde mieux connaître le mode de fonctionnement et les
genres des documents crees.
A partir de 1864, les tribunaux d'arrondissement ou decirconscription ont ete
constitues. La loi de 1864 a rapidement ete remplacee par le Decret no. 98211 Juillet
1865. Une nouvelle modification a eu lieu en 1867, quand les policiers et les sousprefets ont assume les attributions des tribunaux, suivant la nouvelle loi dans 1868.
La loi du 17 mai 1875 annulait les nouveaux tribunaux, et tout revenait a la loi
de 1867. Des nouvelles modifications ont ete apportees par les lois de 1879, 1894 et
1896. Par la loi de 1908 des tribunaux de la circonscription ont ete etablis les tribunaux
et leurs circonscriptionsterritoriales qui, sauf quelques interruptions, ont fonctionne
jusqu'en 1948.
En 1948 il a y a eu une nouvelle modification dans 1'organisation par la
constitution des tribunaux ruraux de Borca, de Girov et de Roznov, qui a câte des
anciens tribunaux de Broşteni, de Buhuşi, de Hangu (transfere a Ceahlău en 1946),
Piatra Neamţ, Tîrgu Neamţ et Războieniont deploye leur activite jusqu'a l'annee 1952,
quand les tribunaux populaires de district et regionaux se sont constitues.
Mots-cles: tribunaux d'arrondisement ou de la circumscription, Neamţ,
Regulament Organique
Evidenţa

fondurilor şi colecţiilor deţinute de Arhivele Naţionale a
constituit şi constituie o preocupare permanentă a celor ce îşi desfăşoară
activitatea în această instituţie. Constituirea şi delimitarea fondurilor şi
colecţiilor arhivistice necesită, pe lângă o bună cunoaştere a specificului
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documentelor create de diverse instituţii şi o temeinică cunoaştere a legislaţiei
care îi reglementează activitatea.
Din nefericire, în multe dintre fondurile arhivistice deţinute de instituţia
noastră există mari lipsuri de documente datorate atât vicisitudinilor vremurilor,
cât şi neglijenţei sau delăsării celor ce aveau obligaţia să le păstreze pentru
posteritate. Această situaţie îngreunează foarte mult munca celor ce încearcă să
refacă evoluţia istorică a instituţiilor.
Aceste câteva considerente ne-au determinat să încercăm, pe baza
materialelor arhivistice şi a diverselor surse de informare, o reconstituire a
evoluţiei instituţiilor judecătoreşti din judeţul Neamţ în perioada cuprinsă între
Regulamentul Organic din 1832 şi adoptarea Constituţiei Republicii Populare
Române din anul 1948.
Trebuie menţionat de la început că nu am avut în vedere o abordare a
atribuţiilor şi competenţelor instituţiilor judecătoreşti, ci doar o reconstituire, pe
cât posibil, a evoluţiei organizatorice a acestora, care să-i ajute pe cei ce se
preocupă de istoricul acestor instituţii în întocmirea unor instrumente de
informare care să servească cercetării istorice.
După cum este cunoscut, adoptarea în anul 1832 a Regulamentului
Organic în Moldova a marcat un moment de cotitură în modernizarea
instituţiilor şi nu numai a acestora. Astfel, una din prevederile fundamentale ale
Regulamentului Organic era separarea puterii administrative de cea
judecătorească. În capitolul VIII, art. 279, se stabilea că "Dreptatea va fi
ocârmuită: a) de Tribunaluri pe la ţinuturi de întâia instanţă şi de judeţe săteşti
în fiecare parohie" 1. Noile instituţii create purtau numele ţinuturilor în care
funcţionau. În judeţul Neamţ, Judecătoria ia fiinţă în data de 28 ianuarie 1832 şi
îşi desfăşoară activitatea până la reforma administrativă din anul 1833, când,
prin limitarea numărului de judecătorii, pentru aceleaşi ţinuturi de la 13 la 1O,
este desfiinţată. Situaţia nu a durat decât foarte puţin timp, până în 1835, când
2
judecătoriile desfiinţate în 1833 se reînfiinţează .
Legile de organizare judecătorească ulterioare nu aduc modificări
majore în ceea ce priveşte organizarea şi evoluţia acestei instituţii până în anul
1948, care îşi va desfăşura activitatea sub denumirea de Judecătoria ţinutului
Neamţ, Judecătoria districtului Neamţ între anii 1959-1863 şi după 1864 sub
denumirea de Judecătoria judeţului Neamţ şi Tribunalului judeţului Neamţ.
După adoptarea Constituţiei R.P .R. la 13 aprilie 1948 se adoptă
denumirea de tribunal popular, denumire sub care va funcţiona până la
elaborarea noii legi pentru organizare judecătorească - Legea nr. 5119 iunie
1952, pusă în aplicare la data de 1 august 1952, când instanţa va primi
1

2

Regulamentul Organic a Principatului Moldovei, laşi, 1846, p. 188.
Îndrumător în Arhivele Statului din Iaşi, Bucureşti, 1959, pp. 64-65.
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denumirea de Tribunalul Popular al raionului Piatra Neamţ, potrivit non
împărţiri administrative stabilite prin Legea nr. 5/1950 3 .
Dacă Tribunalul Judeţean a avut o evoluţie organizatorică liniară, în
schimb celelalte instituţii judecătoreşti locale au avut o evoluţie organizatorică
mult mai agitată.
Revenind la prevederile Regulamentului Organic din 1832 în art. 319 se
stipulau următoarele: "spre a cruţa pe săteni de stăruirile pe la Tribunalurile
ţinuturilor pentru neînsemnătoarele pricini ... se va aşeza în fieştecare parohie
câte un judeţ sătesc alcătuit din preotul şi de trei juraţi, aleşi din fiecare treaptă
4
socială" . Această instituţie, de la care, din păcate, au rămas puţine urme
documentare, a fost în vigoare până în anul 1864, când, prin Legea pentru
organizarea judecătorească se stabileau următoarele instituţii judecătoreşti:
Articolul 3 stipula că ,justiţia se va căuta: de judecătoriile de plasă, de
judecătoriile de judeţe, Curţile cu Juraţi, Curţile Apelative şi Curtea de
Casaţiune 5 . Aceeaşi lege stipula în art. 8 că "în fiecare plasă, plaiu sau ocolu se
va institui un singur judecător saujudeţu de plasă".
Oraşele principale se vor împărţi după numărul populaţiei în unul sau
mai multe ocoale, fiecare ocol având un judecător. Numărul judecătoriilor de
ocoale se va regula după diviziunile administrative 6 .
În ceea ce priveşte circumscripţia teritorială pentru comunele rurale,
aceasta era aceeaşi cu a subprefecturilor, reşedinţe urmând a fin stabilită în
comuna unde era subprefectura.
Legea din 1864 a fost destul de repede înlocuită prin o nouă lege pentru
organizarea judecătorească, promulgată prin Decretul 982/1 iulie 1865, care
stipula în art. 3 că justiţia se va da de judecătoriile de plăşi şi de tribunalele (în
locul judecătoriilor) judeţene 7 .
Din lipsă de mijloace, abia în anul 1866 s-au înfiinţat judecătorii în
oraşe şi plăşi, însă atribuţiile judecătorilor au fost date poliţailor şi
subprefecţilor prin legea din 25 aprilie 1867. În 1868, prin legea din 28 aprilie
s-au înfiinţat judecătorii de pace în toate oraşele reşedinţe de judeţ şi în toate
plăşile care aveau în cuprinsul lor un târg sau port8 .

3

Buletinul Oficial nr. 77 din 8 septembrie 1950.
Regulamentul Organic a Principatului Moldovei, Iaşi, 1846.
5
Monitorul Oficial (în continuare M.O.) nr. 88 din 16/28 aprilie 1864.
6
Ibidem.
7
Ioan M. Bujoreanu, Colecţiune de legiuirile vechi şi noi ale României, voi. 1, Bucureşti, 1873.
8
V. Alexandrescu, 1. Cesărescu, G. G. Mironescu, Noul cod de procedură civilă, adnotat,
Bucureşti, f.d., pp. 2-3.

4
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1869, în judeţul Neamţ funcţionau următoarele judecătorii:
Judecătoria de Pace a plasei Bistriţa, Judecătoria de Pace a plasei Mijlocu,
9
Judecătoria de Pace din urbea Piatra, Judecătoria de Pace a plasei de sus •
Prin legea din 17 mai 1875 s-au desfiinţat judecătoriile nou create,
revenindu-se la legea din 1867 10 •
În 1879, prin legea din 9 martie 11 se înfiinţează în fiecare judeţ
judecătorii de pace dându-li-se o nouă organizare, reînfiinţându-se şi
judecătoriile comunale. Prin această lege s-au înfiinţat 106 judecătorii, numărul
lor ajungând în 1894, când se adoptă legea pentru judecătoriile de pace, la 240,
reşedinţele şi circumscripţiile teritoriale urmând a fi fixate, prin decizie a
Consiliului de Miniştri, proporţional cu numărul populaţiei sau cu suprafaţa
12
teritorială • Din nou, judecătoriile comunale erau desfiinţate.
Prin jurnalul nr. 7/8 mai 1894 al Consiliului de Miniştri se aprobă
tabloul de circumscripţiile judecătoriilor de pace. Conform celor aprobate, în
judeţul Neamţ funcţionau următoarele judecătorii:
Judecătoria Piatra,
Judecătoria Hangu, Judecătoria Roznov, Judecătoria Buhuşi, Judecătoria Uscaţi
13
şi Judecătoria Neamţ (n.n. Tg. Neamţ) •
O nouă lege pentru judecătoriile de pace este adoptată în aprilie 1896 cu
aplicare începând din iulie 1896 14 . Prin această lege erau iarăşi re înfiinţate
judecătoriile comunale desfiinţate prin legea din 1894.
În tot regatul se înfiinţau un număr de 130 de judecătorii de ocol cu
aceleaşi circumscripţii şi reşedinţe stabilite prin legea din 4 martie 1894.
Nu am putut stabili cu certitudine dacă judecătoriile ale căror
circumscripţii teritoriale şi reşedinţe erau stabilite prin legile din 1894 şi 1896
au funcţionat în perioada următoare cert fiind un singur lucru: bugetul de
venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei pe anul 1901 avea alocate sume
numai pentru Judecătoriile Piatra, Buhuşi şi Tîrgu Neamţ.
În 1908 apare o nouă lege pentru judecătoriile de ocoale 15 • Conform
acestei legi, în fiecare judeţ se înfiinţează ocoale judecătoreşti - în oraşe din
întregul oraş sau părţi de oraş şi comune rurale; în afară din oraşe, din comune
rurale alăturate. În fiecare ocol se înfiinţează o judecătorie.
În

Arhivele Naţionale Neamţ, fond Tribunalul judeţului Neamţ, d. 341/1869, 34411869,
356/1869.
10
M.O. nr. 107/17 mai 1875.
11
Idem, nr. 147/29 iunie 1879.
12
Idem, nr. 27114 (16) martie 1894.
IJ Idem, din 18 mai 1894.
14
Idem, nr. 4 711 iunie 1896.
15
Idem, nr, 216 din 30 decembrie/12 ianuarie 1908.
9

https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia X/20 15

471

În tabloul pentru determinarea numărului, întinderii ocoalelor şi
reşedinţele judecătoriilor în judeţul Neamţ urmau să funcţioneze următoarele
judecătorii şi circumscripţii teritoriale 16 :
1. Judecătoria Piatra rurală - comunele Piatra, Căciuleşti, Doamna,
Dobreni, Dochia, Gârcina, Girov, Pângăraţi, Şerbeşti, Vadurile, Vânătorii
Dumbrava Roşie.
2. Judecătoria Rurală Tîrgu Neamţ - comunele urbană Tîrgu Neamţ,
comune rurale Bălţăteşti, Crăcăoani, Filioara, Grumăzeşti, Petricani, Pipirig,
Răuceşti, Timişeşti, Vânătorii Neamţului.

3.

Judecătoria Rurală

Buhalniţa, Călugăreni,

4.

Galu,

Hangu - comunele Hangu, Bicaz, Bistricioara,

Tarcău.

Judecătoria Rurală Buhuşi

Mărgineni,

Mastacăn,

- comunele
Podoleni, Rediu, Roznov,

Buhuşi, Borleşti, Costişa,
Siliştea,

Socea-Cândeşti,

Tazlău, Zăneşti.

5.
comunele

Judecătoria Rurală Războieni-Valea Albă

Războieni-Valea

Albă,

Bârgăoani,

(n.n.

fostă Uscaţi)

Bodeşti-Precista,

Bozieni,

Budeşti-Ghica,

Cârligi, Dragomireşti, Păstrăveni, Talpa, Urecheni.
În 191 O, prin legea pentru modificarea numărului, întinderii şi
reşedinţelor judecătoriilor de ocoale, publicată în Monitorul Oficial nr. 6 din 7
(20) aprilie 1910, se înfiinţează o nouă judecătorie Piatra II Rurală cu
circumscripţia formată din comunele Căciuleşti, Dobreni, Girov, Roznov,
Mastacăn, Bodeşti-Precista, Dochia, Şerbeşti, Zăneşti, modificându-se şi
circumscripţiile teritoariale ale celorlalte judecătorii.
În 1912, prin decretul publicat în Monitorul Oficial nr. 1 din 1 (14)
aprilie 1912 în circumscripţia judecătoriei ocolului Tîrgu Neamţ se arondau
următoarele comune: comuna urbană Tîrgu Neamţ şi comunele rurale
Bălţăteşti, Crăcăoani, Filioara, Ghindăoani, Grumăzeşti, Pipirig, Răuceşti,
Timişeşti, Vânători Neamţ.

Legea pentru organizarea judecătorească din 1924 17 , completată prin
decrete regale în 1925 şi 1926, statua în art. 3 că judecătoriile sunt urbane,
rurale sau mixte după caracterul comunelor care compuneau circumscripţiile
lor.
Prin Decretul Ministerului Justiţiei privind aprobarea tabelului privitor
la fixarea pe comune a circumscripţiilor judecătoriilor, care se va pune în
aplicare de la 1 ianuarie 1926, publicat în Monitorul Oficial nr. 277115
decembrie 1925, Tribunalul Neamţ avea arondate următoarele judecătorii:
1. Judecătoria Bălţăteşti - rurală, având în circumscripţie comunele:
Bălţăteşti, Bodeşti-Precista, Crăcăoani, Filioara, Ghindăoani, Grumăzeşti.
16
17

Idem nr. 13117 (30) aprilie 1908.
Idem nr. 136/26 iunie 1924.
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2.

Judecătoria Broşteni -rurală

cu comunele: Borca,

Broşteni,

Crucea,

Farcaşa, Mădei.

3.

Judecătoria Buhuşi

Buhuşi, Cândeşti, Costişa,

- mixtă cu comunle
Podoleni, Racova, Rediu,

Blăgeşti, Borleşti,

Siliştea, Tazlău,

Buda,
Valea lui

Ion.
Hangu - rurală cu comunele Bicaz, Bistricioara,
Buhalniţa, Călugăreni, Ceahlău, Calu, Hangu.
5. Judecătoria Piatra Neamţ - mixtă cu comunele Bistriţa, Dumbrava
Roşie, Gârcina, Pângăraţi, Piatra Neamţ, Tarcău, Vaduri.
6. Judecătoria Piatra Neamţ- rurală cu comunele Calu-Iapa, Căciuleşti,
Dobreni, Dochia, Girov, Mastacăn, Mărgineni, Negreşti, Roznov, Slobozia,
4.

Judecătoria

Zăneşti.

- rurală cu comunele Bălăneşti, Cârligi,
Ioan Brătianu, Războieni, Şerbeşti, Urecheni.
8. Judecătoria Tîrgu Neamţ - mixtă cu comunele Petricani, Pipirig,

7.

Judecătoria Războieni

Dragomireşti,

Tîrgu Neamţ, Vânători Neamţ.
9. Judecătoria Tulgheş - rurală cu comunele Bicazu Ardelean, Bilbor,
Borsec, Corbu, Tulgheş.
În 1927, din tabloul judecătoriilor din judeţul Neamţ dispăreau
Judecătoria Rurală Bălţăteşti 18 , care prin legea fublicată în Monitorul Oficial
nr. 94/29 aprilie 1928 este din nou menţionată 1 , pentru a dispărea din nou în
urma apariţiei legii pentru modificarea unor articole din Legea pentru
organizarea judecătorească20 . Tabloul anexă pentru denumirea şi reşedinţele
judecătoriilor menţiona Judecătoria Gura Hangului (fostă Hangu) şi Uscaţi
(fostă Războieni-Valea Albă).

În anul următor, 1931, apare Legea pentru modificarea unor dispoziţii
din Legea pentru organizarea judecătorească 21 • Articolul 44, la alineatul 2
menţiona desfiinţarea Judecătoriei Broşteni. Nu mai figura, de asemenea, din
1930, nici Judecătoria Tulgheş trecută la judeţul Ciuc din 1928, ca urmare a
modificărilor administrativ-teritoriale. Desfiinţată era totodată şi Judecătoria
Piatra Neamţ- rurală, urmată în 1935 de Judecătoria Războieni.
Între anii 1935-1941, judecătoriile din circumscripţia Tribunalului
Neamţ nu mai suferă modificări 22 .

"Anuarul Magistraturii", Editura Curierul Judiciar S.A., Bucureşti, 1926.
Idem, 1928.
20
M.O. nr. 4/4 ianuarie 1930.
21
Idem, nr. l/1 ianuarie 1931.
22
Calendarul Justitiei pe anull937, Ed. Buletinul Justiţiei, Cluj, 1936 (vezi şi M.O. nr. 193/22
august 1938 şi M.O. nr. 260/9 noiembrie 1939).
18

19
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La începutul anului 1941, în urma unor memorii ale locuitorilor din
comunele Războieni şi Broşteni, Prefectura judeţului Neamţ se adresează
Ministerului Justiţiei solicitând reînfiinţarea celor două judecătorii.
În memoriul adresat ministrului Justiţiei, după ce făcea un scurt istoric al
Judecătoriei Războieni - înfiinţată în 1894, desfiinţată şi reînfiinţată în anul
1908 pentru a fi iar desfiinţată la 1 aprilie 1931, prefectul judeţului Neamţ
aducea următoarele argumente în favoarea reînfiinţării judecătoriei. Desfiinţată
pentru motive pur electorale, a creat mari neajunsuri populaţiei din cele 12
comune ce compuneau circumscripţia judecătoriei, întrucât trebuia să se
deplaseze la distanţe mari pentru mari pentru mari pentru procese, acte, tutele,
cartea funciară23 etc.
Memoriului îi era anexat un tablou al comunelor cu un total de 40 de
sate şi cu numărul locuitorilor, care se cifra la cea. 30.000. Tabelul menţiona şi
distanţele între comune.
Expunerea de motive pentru reînfiinţarea Judecătoriei Rurale Războieni
mai menţiona că după ce a fost înfiinţată în anul 1895, a fost desfiinţată în
1896, reînfiinţată în 1908, funcţionând până la 1 ianuarie 1926, când a fost
mutată la Cârligi, sub denumirea Judecătoria Cârligi, în 1927 fiind readusă la
Războieni, pentru ca la 1 aprilie 1935 să fie desfiinţată definitiv 24 .
La rândul său, Tribunalul Neamţ se pronunţa în favoarea reînfiinţării
Judecătoriei Broşteni, având în vedere depărtarea comunelor Crucea, Broşteni,
Mădei, Farcaşa şi Borca de reşedinţa Judecătoriei Hangu. Judecătoria- se arăta
în adresa Tribunalului Neamţ către Prefectura judeţului Neamţ - a funcţionat
mult timp chiar când era în circumscripţia Tribunalului Baia până în anul 1931,
când a fost desfiinţată25 .
În urma acestor demersuri, ambele judecătorii erau înfiinţate prin
Decretul-lege nr. 1156/24 aprilie 1941 26 , astfel că, în urma stabilirii de către
Ministerul Justiţiei a circumscripţiilor instanţelor judecătoreşti, în judeţul
Neamţ

funcţionau

următoarele

judecătorii:

Judecătoria Mixtă Buhuşi, Judecătoria Rurală

Judecătoria

Hangu,

Rurală

Broşteni,

Judecătoria Mixtă

Neamţ, Judecătoria Mixtă

Piatra

Tîrgu Neamţ şi Judecătoria Rurală Războieni.
Decretul-lege pentru modificarea şi completarea legii privitoare la
organizarea judecătorească publicată în Monitorul Oficial nr. 161/15 iulie 1946
aducea o nouă schimbare în evoluţia organizatorică a instituţiilor judecătoreşti.
Articolul IV al menţionatei legi specifica următoarele: "Judecătoria Rurală

Arhivele Naţionale Neamţ, fond Prefectura judeţului Neamţ, d. 107/1941, f. l.
Ibidem, f. 3.
25
Ibidem, f. 4.
26
M.O. nr. 100/30 aprilie 1941.
23

24
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Hangu din judeţul Neamţ se mută cu reşedinţa în comuna Ceahlău din acelaşi
judeţ, luând denumirea de Judecătoria Rurală Ceahlău" 27 .
Ultimele modificări în organizarea judecătorească au loc în anul 1948
când se înfiinţează judecătoriile rurale Borca, Girov şi Roznov 28 , care îşi vor
desfăşura activitatea alături de celelalte judecătorii menţionate în rândurile de
mai sus până în anul 1952.
În cele expuse până aici, am căutat în măsura în care materialul
documentar ne-a permis, să punctăm câteva din momentele şi etapele principale
ale evoluţiei şi organizării instituţiilor judecătoreşti din judeţul Neamţ,
încercând, totodată, să oferim şi câteva date documentare şi informaţii celor ce
sunt interesaţi de istoricul acestor instituţii.
Suntem conştienţi că scurtele noastre consideraţii nu acoperă întru totul
datele necesare întocmirii unui istoric complet al acestor instituţii, dar cel puţin
constituie un început.

27
28

Idem, nr. 161115 iulie 1946.
Idem, nr. 13/16 ianuarie 1948 (vezi M.O. nr. 282/5 decembrie 1947).
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Informaţii

inedite despre o instanţă de judecată din perioada
regulamentară. Divanul Judecătoresc al Principatului Moldovei
(1832-1833)
Georgiana MARTINESCU
New Information about a Court in Organic Regulation Period.
The Judicial Divan of the Moldavian Principality
(1832-1833)
Abstract
The Judicial Divan or Judicial Department was part of the Princely Divan
until the application of the Organic Regulation, judging civil cases on appeal. After
applying the Organic Regulation, its attributions were reconfirmed, but the Judicial
Divan worked for a short period of time, due to the number of processes that could not
be solved in a timely manner. Therefore, were established in its place two divans with
similar attributions but with different territorial competences, the country top Appeal
Divan and the Netherlands Appeal Divan.
Key words: The Judicial Divan, the country top Appeal Divan, the
Netherlands Appeal Divan, Organic Regulation, justice, oftice, organization.

Departamentul Judecătoresc, Departamentul Judecătoriei Divanului,
Divanul Judecătoresc' sau Departamentul Giudecăţilor al Divanului Cnejiei
2
Moldovei sunt denumirile sub care a funcţionat instan\a ~e apel din Moldova,
până la aplicarea Regulamentului Organic al Moldovei . Inceputul funcţionării
ei şi evoluţia în timp nu pot fi reconstituite cu uşurinţă, deoarece documentele4
Gheorghe Ungureanu, Justiţia în Moldova (1741-1832), Iaşi, 1934, p. 36.
Aurel V. Sava, Documente privitoare la târgui şi ţinutul Lăpuşnei, Bucureşti, 1937, p. 224.
3
Regulamentul Organic al Moldovei reprezintă prima reglementare constituţională a
Principatului şi a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1832. El completează Pravilele ce se aplicau
până la acea dată, Codul Calimah, în materie civilă şi Condica Criminalicească, în materie
penală. Toate trei au rămas în practică până Ia 1 decembrie 1865, când au fost adoptate Codul
Civil, Codul de Procedură Civilă, Codul Penal şi Codul de Procedură Penală. Regulamentul a
legiferat principiul modem al separării puterilor în stat, puterea administrativă, legislativă şi
judecătorească. "vor fi de acum înainte cu totul deosăbite" pentru buna "orânduială la
regularisirea pricinilor şi pentru închizăşluirea driturilor a particulamicilor". Actiunile
judecătoreşti se fac în numele domnului, care numeşte judecătorii "dintre boierii pământeni
cunoscuti în iubirea de dreptate, proprietari de avere nemişcătoare şi mai ispititi în
maghistrătura, ca prin aceste însuşiri să dei închizăşluiri moraliceşti şi pragmaticeşti la
1

2

încredinţarea publică".

Colecţiile "Litere" şi "Documente", fondurile arhivistice "Divanul de Apel al Ţării de Jos" şi
"Divanul de Apel al Ţării de Sus", păstrate la Arhivele Naţionale Iaşi, cuprind dosare de

4
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ce ar fi putut oferi date privind organizarea şi activitatea desfăşurată au fost, în
mare parte, distruse în incendiul din luna august 1827, când "a ars arhiva ţării,
conţinând mulţime de acte vechi, de o valoare nepreţuită, mitricile de la biserica
catolică, documentele unor nenumărate moşii boiereşti şi registrele negustorilor
celor mai de frunte" 5 •
Istoria Divanului sau Departamentului Judecătoresc este puţin
cunoscută. De cele mai multe ori este prezentată în strânsă legătură cu cea a
Divanului Domnesc, din care se desprinde 6 , ca urmare a aplicării reformei
generalului Rumianţev, în perioada 1769-17707 • Departamentul Judecătoresc a
preluat doar atribuţiile judecătoreşti ale Divanului Domnesc, judecând toate
pricinile civile şi penale. Numărul mare de procese pe care trebuia să le judece a
îngreunat activitatea Departamentului, numit şi Divan Judecătoresc, fapt ce a
impus, în anii următori, crearea Departamentului Criminalicesc pentru
procesele penale şi menţinerea Departamentului Judecătoresc pentru cele
civile 8 .
La sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul celui de-al XIX-lea, când
puterea judecătorească nu era separată de cea administrativă, Departamentul
Judecătoresc a continuat să facă parte din Divanul Domnesc, cu toate că se
conturase ca o instanţă aparte. Acest lucru reiese şi din analiza actelor emise,
publicate în colecţiile de documente, din care se poate observa componenţa
distinctă a celor două divanuri şi pricinile diferite judecate.
În perioada 1822-1823, "Divanul Giudecătoresc fiind dintru învechime
înfiinţat de toate cinurile boerilor de la vel logofăt păr la vel şatrar din vreme în
vreme s-au îngustat în numărul persoanilor şi au rămas alcătuirea sa numai păr
la vel ban scoţându-să din trupul Divanului unsprezece cinuri de la vel comis
păr la vel şatrar" 9 .
După instaurarea ocupaţiei ruseşti în anul 1828 şi până la aplicarea
Regulamentului Organic, informaţiile cu privire la Divanul Judecătoresc sunt
mai numeroase. Şef al Divanului, în anul 1828, era "logofătul Constantin
Catargi al Ţării de Jos, care era numit în această funcţie încă din vremea lui
Sturza şi care avea pe lângă el, potrivit vechiului obicei al pământului, încă alţi
patru mari vornici pentru cercetarea proceselor" 10 .
Instrucţiile aşezării înfiinţatului Divan Domnesc pentru Moldova şi
pentru oareşi care îndepliniri atingetoare de orânduielile celorlalte Divanuri,
din anul 1830, menţionează "orânduirea acestui Divan (judecătoresc), ca una ce
judecată,

condici şi diferite acte (foi volante) create de Divanul Judecătoresc în prima jumătate
a secolului al XIX-lea.
5
Radu Rosetti, Amintiri. Ce-am auzit de la alJii, voi. 1. Bucureşti, 1996, p. 115.
6
Aurel V. Sava, op. cit., p. 227.
7
Istoria românilor, voi. VI, Bucureşti, 2002, p. 313.
8
Gheorghe Ungureanu, op. cit., p. 35-36.
9
Ibidem, p. 37.
10
Manolachi Drăghici, Istoria Moldovei pe timp de 500, Bucureşti, 1999, p. 298.
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potrivită fiind cu vechile aşezământuri, rămâne
în toată puterea sa. Drept aceasta se pune în îndatorirea marelui
logofăt, ca pentru păzirea orânduelei canţelariei şi a curăţeniei, să aleagă un
diac, căruia se se încredinţeze privigherea a toatei corespondenţei şi alcătuirei
condicilor, jurnalelor, i anaforalelor de a se urma cu orânduiala cuviincioasă.
Supt privigherea acestui diac se se orânduiască un sapov, carele se aibă purtare
de grije pentru curăţenia caselor ce se vor apuca de către Divan. Mădulările
Divanului Judecătoresc se vor aduna în sesie pe toată zioa de la 8 până la 12
ceasuri, afară de sâmbătă şi duminică; pentru vremea sesiilor se va ţine condică
dupe pilda Divanului Împlinitor. Canţelaria Divanului Judecătoresc se va aduna
şi sâmbăta pentru gătirea hârtiilor şi aducerea în orânduială a acturilor
septămânei trecute" 11 .
Prin aplicarea Regulamentul Organic, "la 1 ghenarie 1832, fiinţa
Ocârmuirii Prinţipatului luând o nouă faţă, sau statornicit şi în partea
giudecătorească: 16 trebunaluri de înteia instanţie, 1 Divan Giudecătoresc de
Apelaţie, 1 Trebunal Creminalicesc, 1 asemine de comerţ, 1 Înalt Divan
împuternicit a hotărî pricinile cu deseverşire, şi 1 Departament a Dreptăţii" 12 •
Astfel, au fost desfiinţate instan}ele "ce şi-au avut lucrarea lor până la
introducerea noului Aşezăment" 1 , fiind înfiinţat Divanul Judecătoresc al
Principatului Moldovei, ce a preluat atribuţiile Ji dosarele, pentru soluţionarea
pricinilor, de la desfiinţatul Divan Judecătoresc 1 •
Divanul Judecătoresc al Principatului Moldovei rămâne şi după 1832,
instanţa de apel în procesele civile, iar atribuţiile şi organizarea sa au fost
reglementate prin articolele 320-332 din Regulamentul Organic. El judeca toate
pricinile politiceşti (cetăţeneşti, civile) 15 , peste suma de cinci sute lei, doar dacă
părţile nu se învoiseră înaintea tribunalelor ţinutale. Apelurile erau făcute către
domn prin marele logofăt, care le îndrepta cu rezoluţie domnească Înaltului
Divan. În componenţa Divanului Judecătoresc intrau şapte mădulari (membri):
"cel întăi vornicul Ţării de Gios, carile îi este prezident, al doilea vornic al Ţării
de Gios, doi vornici din Ţara de Sus, de spătariul, de banu şi de caminariu" 16 .
Cancelaria Divanului era împărţită în trei mese, fiind supusă "privigherii
directorului, carile, pe lângă îngrijirea asupra regulii şi a osârdiei lucrărilor la
celelante mesă, este însărcinat cu alcătuirea a protocoalelor, a decreturilor
(hotărârilor) şi a raporturilor" 17 . Masa 1 era cea a pricinilor atingătoare de

din vechime

urmează,

nestrămutată şi

Analele Parlamentare ale României, tom I, partea a II-a, Bucureşti, 1893, p. 241.
Ibidem, tom IV, partea a II, Bucureşti, 1894, f. 290-291.
13
Ibidem, p. 291.
14
Arhivele Naţionale Iaşi, Ministerul de Justiţie, tr. 1382, op.l560, d. 64. Dosarul cuprinde
opisele cu dosarele trimise spre judecare noului Divan Judecătorec de la desfiinţatul Divan.
1
Pentru explicarea arhaismele am folosit: August Scriban, DicJionarol limbii româneşti, Iaşi,
1939.
16
Regulamentul Organic al Moldovei, p. 313.
17
Ibidem, p. 315.
11

12
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averea nemişcătoare şi a trecerii în condică a mezaturilor şi a vânzărilor de veci,
masa a II-a era cea a pricinilor atingătoare de averea mişcătoare, iar cea de a
treia era masa registraturii 18 • Masa sau secţia I se ocupa de pricini de moşii
întregi şi jumătăţi de moşii, pricini de răzeşi, pricini de acareturi, vii şi locuri de
casă, iar până la desfiinţarea Divanului, în registrul secţiei fuseseră înregistrate
123 de dosare la partea I, 260 la partea a doua şi 65 la ce a de-a treia parte 19 •
Masa sau secţia a II-a se ocupa de contracte şi de altfel de tocmeli, pricini
mixte, în timp ce masa a III-a de mezaturi, înstrăinări de veci a averilor prin
20
vânzări, şi de treburile "curgătoare" •
Potrivit statului lefilor dregătorilor, membrii Divanului Judecătoresc
primeau următoarea remuneraţie lunară: câte 1500 lei pe lună cei 4 vomici,
spătarul primea 800 de lei, banul 600 de lei, iar căminarul 500 de lei. Cancelaria
Divanului, condusă de un preşedinte, remunerat cu 500 de lei pe lună, era
compusă din: 3 secretari, câte unul pentru fiecare masă, primind câte 300 de lei
pe lună, 6 scriitori, câte doi pentru fiecare masă, primind 200 de lei pe lună, un
registrator, plătit cu 200 de lei pe lună şi un arhivar cu ajutorul său. Pentru
cheltuiala cancelariei erau alocaţi 300 de lei pe lună21 •
Primii membri desemnaţi ai Divanului Judecătoresc au fost: vomicul
Grigore Ghica, preşedinte, vomicii Neculai Dimachi şi Ştefan Catargiu,
postelnicul Iancu Kantacuzino, spătarii Iordachi Balş, Vasile Beldiman şi
Vasile Veisa, iar director Iordachi Teodoru22 . Spătarul Vasile Beldiman este
înlocuit în Divan cu spătarul Vasile Coroi, la data de 15 septembrie 1832, în
urma solicitării făcute Logofeţiei Mari a Dreptăţii, în care se invoca drept motiv
rezolvarea interesurilor casnice 23 . În locul spătarului Vasile Beldiman, al cărui
loc era vacant, la 14 aprilie 1833, Logofeţia Dreptăţii îl numeşte pe comisul
Dimitrie Bran 24 •
În perioada 30 septembrie - 15 octombrie 1832, completul Divanului a
fost alcătuit din: vomicul Grigore Ghica, preşedinte, vomicul Neculai Dimachi,
vomicul Ştefan Catargiu, postelnicul Iancu Cantacuzin, spătarul Iordachi Balş,
spătarul Vasile Coroi şi banul Chirica Stamate. Până la sfârştullunii noiembrie,
ca urmare a decesului spătarului Vasile Coroi, Divanul îşi va desfăşura
activitatea cu şase membri 25 , iar la 1 decembrie din complet vor face parte:
vomicul Grigore Ghica, preşedinte, membrii erau desemnaţi vomicii Neculai

18

Ibidem.
Arhivele Naţionale Iaşi, Divanul de Apel al Ţării de Sus, registrul Secţiei 13111832-1833.
20
Idem, registrul general 4811832.
21
Regulamentul Organic al Moldovei, p. 206.
22
Theodor Codrescu, Uricarul, voi. XII, Iaşi, 1889, p. 24.
23
Arhivele Naţionale laşi, Divanul de Apel al Ţării de Sus, d. 4611832-1834, f. 1.
24
Ibidem, f. 50.
25
ldem, d. 2911832.
19
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Dimachi şi Ştefan Catargiu, postelnicul Iancu Kantacuzino, aga Mihai Veisa,
banul Chirica Stamate, spătarul Iordachi Balş 26 •
Cancelaria Divanului a fost condusă de către comisul Iordachi Teodor,
de la înfiinţare până în luna noiembrie 1832, şi de către banul Enachi Stamati,
de la numirea sa prin adresa nr. 7481/12 noiembrie 1832 a Logofeţiei Dregtăţii
27
8
şi până la desfiinţarea Divanului . Şeful secţiei I a fost Costachi Pancrati , ai
secţiei a II-a Vasile Lăzărachi şi Ioan Giuşcă, iar la cea de a III-a Enachi
Stamati şi Vasile Lăzărachi 29 . Singurul arhivar al Divanului a fost, de la 1
noiembrie 1832, Sârghii Cârlomănescu, ce slujise până la acea dată în
cancelaria Divanului, la secţia a II-a30 . Acesta va fi numit în funcţia de arhivar
şi în cancelaria viitorului Divan de Apel al Ţării de Sus.
Divanul Judecătoresc judeca pricinile în cadrul sesiilor (şedinţelor)
desfăşurate de luni până sâmbătă, sesia de dimineaţă ţinându-se zilnic "de la
31
nouă ceasuri europeneşti până la două după amiazăzi" , în timp ce sesia de
seară se desfăşura de la ora patru sau cinci până la opt sau nouă, doar în cazul în
care existau pricini pentru a fi judecate. Pentru ţinerea şedinţelor nu trebuia
îndeplinit un complet de judecată, de cele mai multe ori Divanul judecând în
prezenţa unui număr redus de membrii. Aceştia lipseaua din cauza bolilor sau
erau învoiţe 2 de către preşedinte, dar au existat şi situaţii în care preşedintele ~i
membrii nu au venit la Divan, fiind chemaţi la Obşteasca Obişnuită Adunare 3
sau în care un singur membru a judecat pricinile, ceilalţi membrii nevenind la
lucrările şedinţei 34 .

Divanul Judecătoresc al Principatului Moldovei şi-a desfăşurat
activitatea în oraşul Iaşi iar în timpul exitenţei sale a funcţionat, probabil, în
casele agăi Alecu Balş 3 5 şi într-una din încăperile Palatului Judecătoresc 36 .
Şedinţele şi cancelaria Divanului îşi desfăşurau activitatea în nişte încăperi cu
uşi stricate şi ferestre sparte, iar odată cu venirea anotimpului rece, sobele nu
reuşeau să încălzească spaţiul, cu toate că lemne existau. În aceste condiţii,
vomicul Grigore Ghica comunică Logofeţiei Dreptăţii în data de 17 noiembrie
1832, mutarea treburilor Divanului la casele sale, pentru că pătimise în trei
rânduri de răceală, la fel şi alţi membrii ai Divanului care fuseseră bolnavi 37 . În
scurta perioadă cât a funcţionat, Divanul Judecătoresc s-a confruntat cu
26

Ibidem, f. 97-97v.
Idem, d. 4611832-1834, f. 15.
28
Ibidem, f. 44.
29
Ibidem, f. 12.
30
Ibidem, f. 48.
31
Idem, d. 2911832, f. 31 v.
32
Ibidem, f. 35 v.
33
Ibidem, f. 79 v, 80 v.
34
Idem, Divanul de Apel al Ţării de Sus, d. 2911832, f. 45.
35
Idem, Ministerul de Justiţie, tr. 1382, op. 1560, d. 152, f. 248.
36
Ibidem, f. 266.
37
Idem, Divanul de Apel al Ţării de Sus, d. 4611832-1834, f. 13.
27
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numeroase lipsuri, în luna mai 1832, preşedintele semnalând vomicului
Costache Conachi liRsaA dulapurilor în care să fie păstrate dosarele ce intraseră
pentru a fi judecate 8 . In sesiunea 1832-1833 a Obişnuitei Obşteştii Adunări,
Regulamentul Organic a suferit modificări şi completări cu privire la activitatea
judecătorescă. Adoptarea lor a fost consecinţa firească a situaţiei dificile în care
se găsea justiţia, pentru verificarea ei Pavel Kiselef propunând "să se rânduiască
din sânul Adunării o Comisie însărcinată a cerceta pricinile cari au adus această
nenorocită stare în cele judecătoreşti şi acel zăbavnic şi îngreuitor curs a
judecăţilor în presusvii" 39 , mai ales în privinţa Divanului Judecătoresc, unde
"pricinile se nămoliseră, nefiind începută cercetarea multor dintre ele pe temeiul
şi formele Regulamentului"40 • Extractul de starea în care se află de/ele pe la
trebunalurile din Moldavia pe /unele Octomvrie, Noemvrie şi Dechemvrie anul/
1832, întocmit de vel logofătul Alexandru Ghica, oferă o imagine clară a
situaţiei dificile în care se găsea Divanul Judecătoresc: "3.343, deie socotite
către 1 Octomvrie 1832, 350 deie intrate din nou de la 1 Octomvrie până la 31
Dechemvrie 1832, 37 deie câte sau sfârşit de la 1 Octomvrie până la 4
Ghenarie 1833, 3.665 deie ce se socotesc nesfârşite către 1 Ghenarie 1833"41 .
Raportul Comisiei de cercetare, alcătuită din vomicul Ioniţă Paladi,
hatmanul Costachi Balş, vomicul Lupu Balş, aga Manolachi Radovici şi
spătarul Grigorie Cuza, considera că, "cea mai de capital pricină este înmulţirea
pricinilor ce sau adunat din multele canaturi prin cari mai înainte se lămureau
judecăţile norodului şi sau însărcinat de o dată numai asupra a şaispredece
42
judecătorii de ţinuturi şi asupra Divanurilor aşezate în capitalie" . Astfel,
Logofeţia Dreptăţii propune Obişnuitei Obştească Adunare Aşezământul pentru
43
judecătoriile din Prinfipatul Moldaviei şi rânduiala ce au a păzi , proiect
privind alcătuirea divanurilor şi judecătoriilor ţinutale.
Reforma judecătorească a presupus şi desfiinţarea Divanului
Judecătoresc, în locul său fiind înfiinţate Divanul Apelativ al Ţării de Sus şi
Divanul Apelativ al Ţării de Jos. Cele două Divanuri Apelative, cu sediul în
oraşul Iaşi, şi-au început activitatea la 30 aprilie 1833 şi judecau apelurile venite
de la tribunalele din ţinuturile din partea de sus a Moldovei (Suceava, Neamţ,
Roman, Dorohoi, Botoşani, Iaş2 şi din cea de jos (Bacău, Putna, Tecuci,
Covurlui, Tutova, Fălciu, Vaslui) 4 •
Scurta perioadă de funcţionare a Divanului Judecătoresc reprezintă
momentul de debut al modernizării justiţiei în Principatul Moldovei, a
prefacerii instanţei atât în alcătuirea sa cât şi în maniera de judecare a pricini lor.
Idem, Ministerul de Justiţie, tr. 1382, op. 1560, d. 152, f. 18.
Analele Parlamentare ale României, tom III, partea a 11-a, Bucureşti, 1893, p. 299.
40
Arhivele Naţionale Iaşi, Obişnuita Obştească Adunare, d. 111832, f. 98.
41
Analele Parlamentare ale României, tom III, partea a 11-a, p. 301.
42
Ibidem, p. 302.
43
Arhivele Naţionale Iaşi, Obişnuita Obştească Adunare, d. 111832, f. 100-115.
44
Regulamentul Organic al Moldovei, p. 533.
38
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Aspecte ale administraţiei locale în secolul al XIX-lea.
Documente inedite în fondul Isprăvnicia ţinutului Fălciu
Andrei APOSTU
Aspects of Local Government in the XIXth Century. Original Documents
of Fălciu Suprefecture
Abstract
The Institution of Subprefecture is an expres sion of the Constatin Mavrocordat
reforrns since 1741, and the regions subprefects have administrative, judicial, police
and military tasks. In 1775 the new Sett1ement of Ipsilanti is that every county has to
be by two subprefects, one of the administrative, other responsible court. Regarding the
judicial power, before the Regulations, the first judicial instance was, for every region,
the subprefecture. The Constitutional Regulations (1831) equipped the Romanian
Principalities with a series of institutions liable to encourage capitalism' s development,
prepared their union into a modern and centralized state. The subprefects accumulated
only administrative tasks. The institution functioned until 1858, with the advent of the
County Administration (1858) and then replaced by the Prefecture în 1864, during the
reforrns of Alexandru Ioan Cuza.
Keywords: The Institution of Subprefecture, subprefects, administrative,
judicial, police and military tasks
Instituţia isprăvniciei este expresie a domniilor fanariote în cele două
principate româneşti, dregătoria ca atare luând naştere prin reformele lui
Constantin Mavrocordat, mai întâi în Ţara Românească (1739) şi apoi în
Moldova (1741). Denumirea este destul de veche, iar slujitorul acesteia,
ispravnicul, reprezintă persoana conducătoare responsabilă a administraţiei şi a
justiţiei în ţinut. "Aşezământul" din anul 1741 fixa concret sarcinile
ispravnicului de ţinut, administrative şi judecătoreşti, încercând, totodată, să
stăvilească abuzurile dese efectuate de dregători. Trebuie să precizăm faptul că
predecesorii instituţiei pentru Moldova au fost pârcălabii, care aveau în secolele
XVI şi XVII aceleaşi atribuţii: efectuau anchete penale, aplicau amenzi, încasau
taxele, urmăreau pe locuitorii fugiţi din cauza birului etc. Începând cu perioada
domniei lui Vasile Lupu, rolul pârcălabilor decade, fiind înlocuiţi cu
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ispravnicii 1, instituţie care a funcţionat până în anul 185 8, odată cu apariţia
Administraţiei ţinutului şi înlocuită apoi de Prefectura judeţului în anul 1864,
odată cu reformele lui Alexandru Ion Cuza. Putem considera, deci, isprăvnicia
ca entitate administrativ teritorială, drept forma empirică a prefecturii sau mai
degrabă prefectura, fiind forma perfecţionată a isprăvniciei.
Atribuţiile instituţiei ca atare au fost oscilante şi permanent modificate
pe fundalul fenomenului de separare a puterilor în stat şi de apariţie a
instituţiilor specializate în domeniul justiţiei. Astfel, în anul 17 41, ispravnicul
de ţinut avea atribuţii administrative, judecătoreşti, poliţieneşti şi militare, avea
obligaţia de a judeca neîntârziat şi cu "uşile deschise", avea dreptul de a judeca
pe boierii, mazilii şi ţăranii din judeţ având puterea divanului, în afară de
moartea de om2 • Conform documentelor vremii, slujba lui "iaste a săvârşi fieşte
care cu ţinutul său slujbele acele ce se îndatoreşte ţara după trebuinţă a face în
cuprindere poroncelor Divanului lucrător şi a visteriei ce li să trimit din visterie,
cu povăţuire ce urmare şă păzescă întru fieşte-care" 3 . Tot el mai avea obligaţia
să apere pe locuitori contra nedreptăţilor, violenţelor, celor care strângeau
birurile, avea în competenţă hotărâri şi pricini de moşii, trebuia să sprijine
mănăstirile în urmărirea şi prinderea robilor fugari, trebuia să cunoască toate
poruncile domniei, toată starea de spirit din ţinut, să întrebuinţeze forţa publică
în cazurile în care acesta se impunea, să cunoască puterea economică a
locuitorilor şi numărul lor de prin sate pentru a putea să-i oblige la plata
4
dărilor . Ispravnicii trebuiau să facă ulterior un control, pentru a vedea dacă toţi
locuitorii aveau fişele de impozitare. Ei făceau, de asemenea, recensăminte
fiscale, pe care le raportau cancelariei domneşti. În Moldova, inspectorii fiscali
se numeau zapcii. Cele mai mari perturbări erau în cazurile în care ţăranii îşi
schimbau domiciliul, domnitorul cerând limitarea unor asemenea tendinţe
În anul 1775, prin noul aşezământ a1lui lpsi1anti se dispune ca la fiecare
ţinut să fie câte doi ispravnici, din care unul cu atribuţii administrative, celălalt
cu atribuţii judecătoreşti, în fapt activitatea celor doi împletindu-se în mod
frecvent, având dreptul să judece "amândoi împreună" 5 . Corupţia şi abuzurile,
atunci, ca şi acum, erau în plină splendoare, documentele amintind că
"ispravnicii şi boierii slujbaşi luau casele oamenilor cu sila, fără chirie şi
Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Isprăvnicia Ţinutului laşi, 1828-1860. Inventar
arhivistic, Bucureşti, 1984.
2
Idem, Îndrumător în Arhivele Statului din laşi, vol. II, Bucureşti, 1956, p. 37.
3
Costin Clit, Documente Huşene, vol. 1, Ed. Pim, Iaşi, 2011, p. 21-22.
4
Corneliu Tamaş, Smarand Ţana, Judeţul Vâlcea şi prefecţii lui, Ed. Conphys, Rrn.Vâlcea,
2004, p. 62-63.
5
Ibidem, p. 65.
1
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tocmeală

ca să găzduiască, luau gloabe, angării şi clăci. Armenii şi jidovii erau
datori să le de<a> aşternut, vase, blide, luau zaharale de orz, făină, conace,
podvezi de cără, cai de olca, scânduri fără tocmală, puneau năpăşti oamenilor
de-i încărcau la deseatină şi gostină" 6 •
De la început ispravnicul avea obligaţia să ţină o condică sau protocol,
în care să treacă pe scurt cuprinsul poruncii care îi revenea şi modul în care a
rezolvat-o. Tot aici se treceau şi actele de învoială şi vechimile pentru ca să
poată face probă în diferite pricini ulterioare. În anul 1828, isprăvniciile primesc
ordine ca pe lângă condici să înfiinţeze şi "de le" (dosare), adică toate hârtii le
care priveau o anumită problema sa fie grupate la un loc.
În ceea ce priveşte puterea judecătorească, înainte de Regulament, cea
dintâi instanţă judecătorească era, pentru fiecare ţinut, isprăvnicia. După
evenimentele efervescente din primele decenii ale secolului XIX-lea şi după
apariţia Regulamentelor Organice, se creau servicii publice specializate, cu
7
atribuţii bine determinate, separându-se astfel justiţia de administraţie •
Ispravnicul ţinutului rămânea numai cu atribuţii administrative, fiind ales pe trei
ani şi subordonat Departamentului Treburilor Dinlăuntru. Toate jalbele şi
plângerile locuitorilor urmau a fi trimise instanţelor în drept: poliţie sau
judecătorie pentru a fi rezolvate.
Cu toate acestea, izvoarele vremii confirmă doar într-o oarecare măsură
această limitare a activităţii juridice, aşa cum reiese şi din documentele care se
află în depozitele Serviciului Judeţean Vaslui al Arhivelor Naţionale,
documente create de instituţia Isprăvniciei Ţinutului Fălciu în perioada anilor
1844-1858. Din păcate atât cantitatea lor, cât şi perioada de acoperire a acestora
sunt extrem de reduse numeric şi incomplete din punct de vedere al
8
conţinutului , marile lacune putând fi completate cu succes prin cercetarea
documentelor păstrate la Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale 9 .
Motivul pentru care documente aparţinând organizaţiilor administrative
din fostele ţinuturi istorice Vaslui, Fălciu şi Tutova se află în custodia
Serviciului Judeţean laşi al Arhivelor Naţionale erau perfect explicabile în
perioada în care acestea au fost preluate, deoarece până în anul 1945 în
Moldova numai la Iaşi era o structură a Arhivelor Statului. Se poate considera
astfel că cercetătorul care doreşte să studieze istoria acestei instituţii îşi poate
Nicolae Iorga, Locul românilor fn istoria universală, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
1985, p. 302.
7
Regulamentul Organic, Bucuresci, 1832, p.71.
8
Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Filiala Arhivelor Statului- Judeţul Vaslui, Bucureşti,
1984, p. 30.
9
Idem, Isprăvnicia Ţinutului laşi, 1828-1860,/nventar Arhivistic, Bucureşti, 1984, f. 27.
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începe studiul la Iaşi cu cele peste 5000 de documente deţinute şi le poate
10
desăvârşi la Vaslui în special pentru probleme poliţieneşti . Totuşi, în timpul
prelucrării arhivistice, s-a constatat că nici cele 72 de documente din perioada
1844-1858, atâtea câte se aflau în depozitele Arhivelor de la Vaslui, nu aparţin
Isprăvniciei ţinutului Fălciu, ci sunt parte integrantă a fondului arhivistic Poliţia
oraşului Huşi, majoritatea reprezentând corespondenţa dintre cele două instituţii
în vederea rezolvării jalbelor şi plângerilor locuitorilor. Documentele, constând
în instrucţiuni, dispoziţii, ordine domneşti, zapise, izvoade, mărturii, adeverinţe,
înscrisuri, catagrafii de averi mişcătoare şi nemişcătoare ale unor datornici,
bilete de drum, foi de mezat, sentinţe judecătoreşti, jalbe, plângeri, reclamaţii,
rapoarte, referate conţin numeroase şi variate informaţii, în fond ele însele
veritabile imagini a unei epoci apuse, a unei societăţi în plină destrămare
feudală şi reorganizare instituţională, o perioadă cu revoluţii şi protectorate
străine. O cantitate extrem de redusă, dar deosebit de importantă o reprezintă
aşa numitele "dele povăţuitoare", în fapt ordine şi instrucţiuni primite de la
Domnescul Ofis şi Departamentul Treburilor Dinlăuntru pentru buna organizare
şi desfăşurare a activităţilor administrative. Amintim dintre acestea: buna
gospodărire a târgului, curăţarea uliţelor de noroi, organizarea strajei de noapte,
reglementarea activităţilor căsăpiilor, pitarilor şi lumânărarilor de târg, regimul
transportării şi tăierii vitelor, combaterea unor epidemii, scutiri de taxe şi
impozite stăvilirea speculei negustorilor evrei, pedepsirea crâşmarilor care dau
băutură pe credit cu "ştrafuri" (pedepse materiale) în folosul cutiei milelor etc.
Un număr de două dosare denumite specific "Poarta Otomană" 11 şi
Producturile Ruseşti" 12 se referă la prezenţa celor două mari puteri în
Principatele Române, după evenimentele revoluţionare din anul 1848. În cel
dintâi dosar, Isprăvnicia dădea dispoziţii Poliţiei târgului Huşi pentru asigurarea
produselor necesare "pentru îndestularea trecerii oştirii Mariei Sale Împăratului
Otoman" 13 : 5000 de pâini bine coapte de 300 dramuri fiecare şi 400 ocale de
orez. Cererea depăşea cu mult proviziile ţinutului, de aceea să cerea poliţiei ca
făina şi lemnele folosite pentru coacere şi orezul să fie rechizitionate de la
negustorii din târg. Armatele imperiului rusesc nu s-au dezminţit nici de această
dată, pretenţiile lor constând mai întâi în vedre de rachiu şi spirt şi apoi orz,
grâu şi sare. Sunt numeroase listele întocmite de poliţie cu produsele luate de la
ldem, Îndrumător în Arhivele Statului laşi, voi. Il, Bucureşti, 1956, p.41; este vorba de un
de 5223 de documente, din perioada anilor 1828-1856, aparţinând Isprăvniciei ţinutului
Fălciu, care se află în depozitele S.J.A.N. Iaşi.
11
Arhivele Naţionale Vaslui, fond Poliţia oraşului Huşi, d. 1/1844, f. 5.
12
Idem, d. 111848, f. 12.
13
Idem, d. 111844, f. 8.
10

număr
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negustorii locali, în schimbul cărora aceştia primeau o chitanţă de mână cu
pecetea poliţiei, prin care li se scria că pentru produsele rechiziţionate urmau a
fi despăgubiţi.
Aniversările onomasticilor şi zilelor de naştere ale domnitorului Mihail
Sturdza sunt marcate în documente, fiind anunţate prin batere din darabana.
Deloc surprinzător, având în vedere relaţiile Moldovei cu Rusia Ţaristă,
devenise un obicei aniversarea naşterii ţarului, Mariei Sale, împăratul tuturor
ruşilor, Nicolae Pavlovici. Astfel, prin adresa nr. 256222 din anul 184 7, Poliţia
târgului Huşi, dădea dispoziţii "la toţi dumnealor boierii vieţuitorii acestui târg
spre încunoştiinţare şi apoi prin batere de darabana să se dea de ştire
fieştecărora neguţători şi locuitori a se afla dimineaţa la biserici [ ... ] apoi cătră
sară să puie îndatorire întru găsirea de lumină la toate dughenele [ ... ] după
cuvenita rânduială, ca prin aceasta să insufle între lăcuitorii şi vieţuitorii de
toată stare cuvenit respect către Înalta Sa Mărire" 14 •
Din păcate, evenimentele revoluţionare din Europa şi Principatele
Române în anul 1848 sunt neglijate sau neglijabile din punct de vedere al
conţinutului documentelor, în mod cu totul sporadic, amintindu-se de dispoziţii
ale Departamentului Dinlăuntru pentru cele două instituţii pentru găsirea în
cuprinsul ţinutului a unor persoane participante la manifestări. Amintim aici şi
un ordin al Departamentului Dinlăuntru către isprăvnicia ţinutului şi poliţia
târgului de a se lua cele mai secrete măsuri în tot cuprinsul târgului pentru
aflarea unei persoane "compromentată în cazurile revoluţionare a Evropiei" 15 .
Acest calificativ de "compromis-compromentat" nu este utilizat în mod
accidental, expresia regăsindu-se şi în cazul urmăririi a unor evadaţi, dezertori
16
ruşi şi fugari poloni "compromiţi în revoluţie" •
Aflăm însă, că în perioada amintită, Principatele Române se confruntau
cu o gravă epidemie de holeră, iar decizia de a se interzice negustorilor evrei
veniţi din capitala Iaşi să intre în târgui Huşi a stâmit o revoltă în rândul
acestora, poliţmaistrul târgului trimiţând isprăvniciei un raport al manifestărilor
violente ale evreilor, raport care, din păcate, are o stare extrem de precară de
conservare 17 .
Un alt aspect care poate fi studiat mai în profunzime îl constituie
componenta lingvistică a epocii, folosirea unor cuvinte în special de origine
slavă: presusvia, povod, vidomastia, vapros, cuvinte expresie ale influenţei
administraţiei ruseşti în Moldova.
14

Idem,
Idem,
16
Idem,
17
Idem,

15

d.
d.
d.
d.

211847,
3/1851,
2/1846,
211847,

f.
f.
f.
f.

66.
35.
16.
32.
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Componenta etnică este şi ea destul de bine evidenţiată în aceste
documente, cu aplicabilitate mai largă asupra populaţiei evreieşti, de la
obişnuiţii negustori şi cămătari (sau speculanţi), la ciubotari, cizmari, blănari,
bijutieri, casapi, lumânărari, tineri studenţi. Este relevant aici şi conţinutul unui
jurământ clasic întocmit în tradiţia evreiască de către un cămătar evreu care
foloseşte acest mod empiric pentru a justifica returnarea proprietarului de drept
a unor bijuterii care fuseseră iniţial amanetate 18 . Prin Înaltul Ofis cu nr. 48 din
anul 1845, se dispunea că Înălţimea Sa, Domnul Mihail Sturzda, se îngrijea de
"îmbunătăţirea tuturor lăcuitorilor de orice stare şi credinţă, cărora legile
statului hotărăsc toleranţe şi apărare" 19 • Drepturile celorlalte categorii de străini
erau protejate de consulate (pentru populaţia rusească) sau de Stărestia K.K.
(cezaro-crăiască) pentru supuşii austrieci.
Starea de sănătate a populaţiei secolului al XIX-lea era extrem de
precară, permanent ameninţată de boli şi epidemii de ciumă, holeră, pojar etc.
Sunt reprezentative aici câteva dispoziţii ale Comitetului Sănătăţii pentru
asigurarea proviziilor de lipitori pentru bolnavi, provizii care erau puse în
seama bărbierilor locali şi reprezentau o formă tradiţională de însănătoşire a
bolnavilor. De asemeni, nu de puţine ori se iau măsuri pentru prevenirea acestor
epidemii, măsuri care urmau să fie publicate de către poliţie în cuprinsul
târgului, prin batere de darabane. Prezentăm aici un fragment, în ortografia
vremii, cuprinzând astfel de dispoziţii luate de autorităţi:
"1. să se urnească sârguire cu osebire ca toate uliţele, fântânile şi ogrăzile să se
curăţească spre a se împedica vătămarea răului;
2. să se oprească vânzare a tot felurilor de frupturi şi verdeţuri veştejite şi rele;
3. să se priveghează a nu lăsa pe nimeni să doarmă afară îndemnând pe cei ce sar afla să intre în locuinţele lor" 20 .
Falsificarea lumânărilor de către făclieri, care amestecau ceara cu seu şi
untdelemn, răşină şi alte materiale, se considera o adevărată "necuvinţă" 21 şi se
pedepsea cu amendă (ştraif) între 2 si 4 galbeni, în funcţie de gravitatea faptei.
Cu toate că la o primă vedere jalbele şi plângerile de tot felul ale locuitorilor par
destul de aride în ceea ce priveşte conţinutul, acest gen documentar, atât de bine
reliefat, este o expresie clară a epocii pre şi post revoluţionare sub toate
aspectele ei, a relaţiilor sociale şi interetnice, a raporturilor acestora cu
autorităţile şi cu proprietarii de moşii.

18
19
20

21

Idem,
Idem,
Idem,
Idem,

d.
d.
d.
d.

611848,
211845,
8/1847,
711846,

f.
f.
f.
f.

22.
86.
20.
52.
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia X/20 15

487

O jalbă a paharnicesei Maria Tăutu aduce în prim plan problema robilor
ţigani şi relaţia acestora cu stăpânii şi restul oamenilor liberi, paharniceasa
cerând astfel isprăvnicei să îl străifuiască cu 24 de lei pe ciubotarul Neculai
Botezatu, pentru fapta că nu a raportat găsirea ţiganului ce îi fugise de mai bine
de un an de pe moşie şi pe care 1-a oblojit şi 1-a ţinut la dânsul, fără a avea
"răvaş de slobozenie" 22 . Dar care erau aceşti proprietari? Aflăm din câteva
documente că moşia târgului Huşi era împărţită între paharnicul Mihail Lare şi
spătarul Tudorache Vasile, ambii făcând reclamaţii autorităţilor fie că moşia lor
a fost invadată de lăcuste, fie că lucrătorii la vie iau struguri acasă şi folosesc
poama pentru acritul mâncării. Alături de aceştia, amintim alţi nobili şi
dregători ai vremii: vornicul Neculai Greceanu, stolnicul Neculai Paloda, aga
Neculai Cerchez, postelnicul Dumitru Iamandi, vornicul Iordache Beldiman etc.
Totodată, ispravnic al ţinutului Fălciu, pentru o scurtă perioadă de timp
a fost cunoscutul boier şi proprietar al moşiei Plotoneşti, Lascăr Catargiu,
existând câteva dispoziţii date de isprăvnicie poliţiei târgului pentru rezolvarea
unor pricini şi care poarta semnătura acestuia.
Foştii poliţmaiştri de târg, şefi ai Poliţiei târgului Huşi, Costache
Artinov şi şătrarul Harlambie Mihăilescu sunt menţionaţi în jalbe ale
locuitorilor ca expresie a abuzurilor autorităţilor, primul intrând cu forţa în
dugheana unui negustor, al doilea, pentru că "de la sine putere, fără porunca
acelei isprăvnicii sau voirea judecătoriei" 23 au permis unui negustor falit să
vândă pe ascuns produse care fuseseră deja scoase la licitaţie, vânzare din care a
primit şi el o parte din bani. Corupţia şi înşelătoria se afla deci şi în acea
perioadă în plină înflorire. Amintim aici o dispoziţie din anul 1848 a
Isprăvniciei ţinutului Fălciu către Poliţie pentru publicarea în cuprinsul
întregului târg a adresei Isprăvniciei ţinutului Bacău pentru fals în acte şi pentru
cercetarea şi descoperirea oricăror răvaşe de drum sau altor înscrisuri pe care sau aplicat două peceţi false reprezentând două sate din ţinutul Bacău. Peceţile
erau săpate în humă şi fuseseră găsite de către un căruţaş austriac "în drum de la
vale de satul Cumpeni legate într-o petică" 24 .
Tot din jalbele locuitorilor putem reconstitui, mai degrabă mental decât
vizual, o veritabilă hartă a localităţilor acelei epoci: amintim aici de satele
Armăşeni, Stănileşti, Bogdăneşti, lvăneşti, Albeşti-Corni, Leova, Buneşti,
Şchiopeni, de moşiile Plotoneşti, Cârligaţi, Răducăneni, Puieşti, Gugeşti,
Creţeşti, "de Etapu" Crasna, Fălciu şi Epureni. Târgui Huşi, aşa cum reliefează
documentele, era compus din mai multe mahalale: Blănarii, Răeşti, Plopeni şi
22

Idem, d. 4/1846, f. 66.
Idem, d. 8/1849, f. 23.
24
Idem, d. 511848, f. 8.
23
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Broşteni,

fiecare cu uliţa (strada) lui şi cu piaţa lui de vânzare. Aflăm că în
cuprinsul târgului existau doar patru căsăpii, dintre care trei pentru populaţia
creştină şi una pentru aprovizionarea populaţiei evreieşti.
Sunt prezente, de asemenea, sigilii ale satelor: Odaia Bumbăta, Tătărăni,
lvăneşti, dar şi peceţi ale Poliţiei târgului Huşi, isprăvniciilor ţinuturilor Galaţi
şi Fălciu, Comisiei târgului Huşi, fie pentru a conferi veridicitate a unor acte,
înscrisuri, mărturii, izvoade şi zapise, fie aplicate asupra foilor de drum, sau aşa
zise lor "îndreptări", în fond acte de identitate ale persoanelor.
Acte de binefacere, donaţii materiale le regăsim în documentele vremii
prin sprijinul acordat "pentru nenorociţii din Bucureşti ce au suferit păgubire şi
sărăcie cu prilejul cumplitului pojar din trecute le sărbători de paşte" 25 . Cu acest
prilej, Eforia târgului Huşi cerea isprăvniciei şi tuturor dregătorilor a îndemna
pe locuitori pentru "asămine faceri de bine şi oricare cu îndurare ar aplecarisi de
a jertfi cu dăruire, să treacă în liste suma" 26 .
Dacă la o primă vedere prelucrarea acestor documente părea a nu ridica
semne de întrebare, iar conţinutul lor dădea impresia a fi din punct de vedere
calitativ extrem de formal, studierea mai aprofundată a acestui gen documentar,
a scos şi încă mai poate scoate la lumină informaţii care, luate separat, nu
reliefează ceva deosebit, dar toate împreună devin contururi reale ale unei
instituţii, ale unei epoci şi ale unei societăţi demult apuse.

25
26

Idem, d. 4/1847, f. 32.
Ibidem.
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MATRICE SIGILARE CARE AU APARŢINUT UNOR
UNITĂŢI DE POLIŢIE DIN JUDEŢUL DOROHOI
(1862-1921)
Laurenţiu-Ştefan

SZEMKOVICS

Matrices sigillaires qui ont appartenu aux quelques unites de police du
departement Dorohoi (1862-1921)

Resume
Dans l'article Matrices sigillaires qui ont appartenu aux quelques unites de
police du departement Dorohoi (1862-1921), l'auteur presente sept pieces qui
proviennent des Archives Nationales Historiques Centrales de Bucarest, de la
collection "Matrices sigillaires". Ces matrices sigillaires â l'aide desquelles on imprime
le sceau sur les documents, ont des formes rondes, sont confectionnees en laiton, sont
gravees en excision, ont des dimensions variables et ont sur leur embleme, decrites audessous, les armoiries unies des Principautes Roumaines composees des armoiries
heraldiques de la Valachie et des armoiries heraldiques de la Moldavie, puis les
armoiries de la Roumanie de 1867 et les armoiries de la Roumanie de 1872 aux petites
modifications operees apres 1881 quand le pays est devenu royaume.
Mots-cles: Archives Nationales, armoiries, departement, Dorohoi, ecu,
matrices sigillaires, Moldavie, po1ice, Roumanie, Valachie.

La Arhivele Naţionale Istorice Centrale din Bucureşti, în colecţia de
matrice sigilare 1, sunt 7 piese care au aparţinut unor unităţi de poliţie din
judeţul Dorohoi, în perioada 1862-1921. Aceste matrice, care imprimau sigiliul2
pe documente, au forma rotundă3 , sunt confecţionate din alamă şi gravate în
Denumim matrice sigilară obiectul confecţionat din material dur care, având gravate o
reprezentare şi un text ce-l individualizează pe posesor, serveşte la realizarea amprentei sigilare;
Damian P. Bogdan, O străveche matrice de pecete românească, în "Studii şi Materiale de
Istorie Medie", 1, 1956, p. 245; Maria Dogaru, Sigiliile mărturii ale trecutului istoric. Album
sigilografic, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 5.
2
Sigiliul este amprenta rămasă pe suportul documentului (în ceară, hârtie, soluţie de aur, tuş sau
fum) în urma aplicării matricei sigi1are ce poartă o emblemă şi un text menit a individualiza
posesorul; sigiliul este principalul mijloc de garantare a secretului şi de asigurare a autenticităţii
actului; Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei. Arhivistică, cronologie, diplomatică, genealogie, heraldică, paleografie, sigilografie, colectiv de autori, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1982, p. 213-218.
3
Sigilii1e rotunde, cu forma considerată fundamentală, reprezintă autoritatea; Laurenţiu-Ştefan
Szemkovics, Maria Dogaru, Tezaur sfragistic românesc. 1. Sigiliile emise de cancelaria
1
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exc1z1e. Primele trei matrice au în emblemă stema unită ce are ca elemente
principale, în scut despicat, acvila cruciată şi întâlnirea de zimbru, în care este
înfăţişat capul de zimbru redat din faţă, purtând între coarne steaua cu şase raze.
4
În câmpul sigilar al matricelor a patra şi a cincea se află stema ţării din
18675 , pe care o redăm mai jos aşa cum a fost descrisă în legea de la acea
vreme:
"Art. 1. Armele României se fixează după cum urmează:
Art. 2. Scutul are forma unui pătrat lung. Partea interioară rotunjită la
ambele unghiuri şi terminată la mijlocul bazei printr-un vârf. Scutul se împarte
în 4 secţiuni, prin două linii încrucişate în mijloc. În secţiunea din dreapta de
sus, pe albastru, în cea din stânga de jos, pe galben, figurează aquila română cu
capul spre aripa stângă şi cu o cruce de aur în gură, simbolul Ţării Româneşti.
În secţiunea din stânga de sus, pe albastru, şi în cea din dreapta în jos, pe
roşu, figurează capul de bour cu o stea între coarne, simbolul Moldovei. În
ambele secţiuni superioare ale scutului, în stânga şi în dreapta liniei
despărţitoare, figurează soarele şi luna. Pe scut va fi coroana regală.
Art. 3. În mijlocul scutului României figurează scutul M.S.
Domnitorului, scartelat, având secţiunea de sus din dreapta şi cea de jos din
domnească a Ţării Româneşti (1390-1856)- Tresor sfragistique roumain.!. Les sceaux emis
par la chancellerie princiere de la Valachie (1390-1856), Edit. Ars Docendi, Bucureşti, 2006,
p. 64.
4
Câmpul sigilar este suprafaţa pe care se gravează emblema şi legenda unui sigiliu; Dicţionar
al ştiinţelor speciale, p. 71.
5
Promulgată prin Legea pentru fzxarea şi stabilirea armelor României, publicată în Monitorul,
jurnal oficial al României, no. 75 din 2/14 aprilie 1867, p. 450-452; Supliment Monitorul
Oficial no. 75, p. 453-454; ibidem, no. 77 din 5/17 aprilie 1867, p. 467; vezi şi Ştefan O.
Grecianu, Eraldica română. Actele privitoare la stabilirea armerielor oficiale cu planşe şi
vocabular, Bucuresci, Institutul de arte grafice Carol Gob!, 1900, p. 11-16, 44-45; P.V.
Năsturel, Steagul, stema română, însemnele domneşti, trofee. Cercetare critică pe terenul istorii
(cu numeroase figuri În culori), Stabiliment de arte grafice "Universala", Bucureşti, 1903, p.
95-100; Constantin Moisil, Stema României. Originea şi evoluţia ei istorică şi heraldică,
Bucureşti, 1931 (extras din "Boabe de grâu", II, 1931, nr. 2, p. 65-85), p. 18-19; idem, Stema
României, în Enciclopedia României, voi. I, 1938, p. 69; Dan Cemovodeanu, Ştiinţa şi arta
heraldică În România, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977, p. 159-160; idem,
Evoluţia armeriilor Ţărilor Române de la apariţia lor şi până În zilele noastre (sec. XIII-XX),
traducere din limba franceză Livia Sîrbu, Muzeul Brăilei, Editura Istros, Brăila, 2005, p. 402406; Maria Dogaru, Colecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului, Bucureşti, 1984, p. 46;
eadem, Stemele României moderne, în "Magazin Istoric", 1993, p. 3-5; eadem, Din heraldica
României, JIF, 1994, p. 61; Cristache Gheorghe, Maria Dogaru, Simbolurile naţionale ale
României, Editura Sylvi, Bucureşti, 2003, p. 123-128; Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Matrice
sigilare aparţinând Ministerului de Interne şi unor structuri poliţieneşti (1831-1931), Editura
Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2012, p. 33; idem, Steme din emblemele matricelor
sigilare care au aparţinut unor unităţi de poliţie (1831-1921), Editura Ministerului Afacerilor
Interne, Bucureşti, 2014, p. 28-31.
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stânga în alb (argint), iar cea din stânga de sus şi cea din dreapta de jos în
negru. Scutul are drept suporţi în stânga un leu, iar în dreapta o femeie în
costumul femeilor dace, care ţine în mâna stângă arma Dacilor, numită arpi.
Art. 4. Pe suport este aşezată o eşarpă albastră pe care este scrisă deviza
familiei Hohenzollern: "Nihil sine Deo".
Art. 5. Pavilionul este de culoare roşie (pourpre), căptuşit cu hermină,
având deasupra coroana re gală".
Ultimele două matrice sigilare, a şasea şi a şaptea, au în emblemă stema
României de la 18726, pe care o redăm mai jos aşa cum a fost descrisă în actul
normativ al vremii:
"Art. 1. Armele României se fixează cum urmează:
Art. II. Scutul sau pavăza are forma vechilor scuturi româneşti, adică a
unui pătrat lung rotunjit la ambele unghiuri de jos şi terminat la mijlocul bazei
printr-un vârf, iar de la mijlocullaturilor înălţimii, scutul se ascute şi apoi creşte
iarăşi spre unghiul de sus.
Linia de sus a capului (chef) este uşor înălţată în semicerc orizontal de la
un unghiu spre celălalt.
Scutul se împarte în patru secţiuni, prin două linii încrucişate la mijloc.
În 1-a secţiune din dreapta sus, pe albastru, figurează aquila romană cu
capul spre aripa dreaptă, cu o cruce în gură, cu coroana Domnească, sabia şi
toiagul, simbolurile principatului Ţării Româneşti, toate de aur. În dreapta
aquilei sus un soare mişcând (mouvant), asemenea de aur.
În a II-a secţiune, din stânga de sus, pe roşu, figurează capul de bour cu
o stea cu 6 raze între coarne, simbolul principatului Moldovei, toate de aur. În
stânga bourului sus, o lună mişcând (mouvant), asemenea de aur.
În a III-a secţiune din dreapta jos, pe roşu, figurează leul ridicat,
coronat, coada furcată (queue fourchee), cu o stea cu 6 raze între picioare şi
ieşind dintr-o coroană de Ban, toate de aur; simbolul banatului Craiovei.

Promulgată prin Legea pentru modificarea armelor ţării, publicată în M. Of. al României nr.
57 din 11123 martie 1872, p. 337; P. V. Năsturel, Stema României. Studiu critic din punct de
vedere heraldic cu numeroase figuri în text, Bucureşti, Tipografia «Voinţa Naţională», 1892, p.
219-221; idem, Steagul, stema română, p. 103-110; Ştefan D. Grecianu, Eraldica română,
anexa de la p. 49; Constantin Moisil, Stema României. Originea, p. 19-20; idem, Stema
României, p. 69-70; Dan Cernovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică, p. 161; idem, Evoluţia
armeriilor, p. 406; Maria Dogaru, Colecţiile de matrice sigilare, p. 46; eadem, Stemele
României moderne, p. 3-5; eadem, Arta şi ştiinţa blazonului, p. 36-37, poziţia 43; eadem, Din
heraldica României, p. 61-62; eadem, Tipare sigilare, p. 10-11; Cristache Gheorghe, Maria
Dogaru, Simbolurile naţionale ale României, p. 128-129; Laurenţiu-Ştefan Szemkovics,
Matrice sigilare aparţinând Ministerului de Interne, p. 35-36; idem, Steme din emblemele
matrice/ar sigilare, p. 31-36.
6
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În a IV -a secţiune din stânga de jos, pe albastru, figurează 2 delfini, cap
la cap şi coadele depărtate în sus, care sunt simbolul ţărmurilor Mării Negre,
toate de aur. Pe scut va fi coroana regală.
Art. III. În mijlocul scutului României figurează scutul Măriei Sale
Domnitorului, scartelat, având în secţiunea 1 din dreapta sus şi în cea din jos din
stânga alb (argint) ; iară în cea din stânga de sus şi în cea din dreapta de jos
negru (sabie).
Scutul României are suporţi 2 lei de culori naturale, privind scutul şi cu
coadele trecând între picioare: simbolul Daciei.
Art. IV. Sub suporţi este aşezată o eşarpă albastră, căptuşită cu roşu, pe
care este scris cu aur deviza familiei de Hohenzollern: Nihil sine Deo.
Art. V. Pavilionul este de culoare purpurie, căptuşită cu hermină
(cacom) având deasupra coroana regală ....
Promulgăm această lege şi ordonăm ca ea să fie învestită cu sigiliul
Statului şi publicată în Monitorul Oficial.
Dat în Bucureşti , la 8 Martie 1872".
I. Matrice sigilară rotundă (42 mm), din alamă, gravată în excizie, având
în câmp stema unită a Principatelor Române:
scut de tip francez modem, despicat, având în
cartierul din dreapta, pe albastru, acvila
cruciată, redată din faţă, cu capul contumat,
cu aripile deschise şi orientate în jos, iar în cel
din stânga, tăiat roşu şi albastru, capul de
zimbru cu stea între coarne. Scutul, timbrat de
o coroană închisă, terminată cu glob crucifer,
are dedesubt gravat anul 1862. În exergă,
mărginită de un cerc liniar la exterior,
legenda: · POLIŢIA TÂRGULID HERŢA ·
AL PRINCIPATELOR UNITE .7

II. Matrice sigilară rotundă (40 mm), din
alamă, gravată în excizie, având în câmp stema
unită a Principatelor Române: scut de tip francez
modem, despicat, având în cartierul din dreapta,
tăiat albastru şi aur, acvila cruciată, redată din
faţă, cu capul contumat, cu aripile deschise şi
zborul în jos, iar în cel din stânga, tăiat roşu şi
Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Matrice sigilare, nr. 8585; Laurenţiu-Ştefan
Szemkovics, Matrice sigilate aparţinând Ministerului de Interne, p. 70 şi p. 184, fig. XCIII;
idem, Steme din emblemele matrice/ar sigilare, p. 109.
7
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albastru, capul de zimbru cu stea între coarne. Scutul, timbrat de o coroană
princiară, are dedesubt gravat anul 1862. În exergă, mărginită de un cerc liniar
la exterior, legenda: . POLIŢIA TÂRGULUI MIHĂILENII . AL
PRINCIPATELOR UNITE. 8
III. Matrice

sigilară rotundă

(40 mm), din alamă, gravată în excizie,
având în câmp stema unită a Principatelor
Române: scut de tip francez modem,
despicat, având în cartierul din dreapta, tăiat
albastru şi aur, acvila cruciată, redată din
faţă, cu capul contumat, cu aripile deschise şi
zborul în jos, iar în cel din stânga, tăiat roşu
şi albastru, capul de zimbru cu stea cu 6 raze
între coarne. Scutul, timbrat de o coroană
princiară, are dedesubt gravat anul 1862. În
exergă, mărginită de un cerc liniar la exterior,
legenda:
POLIŢIA
TÂRGULUI
MIHĂILENII . AL PRINCIPATELOR
UNITE. 9

IV. Matrice sigilară rotundă (41 mm), din
având în câmp stema României de la 1867:
scut scartelat, având în cartierul 1, pe
albastru, acvila cruciată, redată din faţă, cu
capul contumat, cu aripile deschise şi
orientate în jos, flancată în partea stângă
superioară de soare, în 2, pe albastru, capul
de bour cu stea între coarne, flancat în partea
dreaptă superioară de semilună, în 3, pe roşu,
capul de bour cu stea între coarne, în 4, pe
aur, acvila cruciată, redată din faţă, cu capul
contumat, cu aripile deschise şi orientate în
jos. Peste tot 10, armele familiei de

alamă, gravată

în excizie,

Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Matrice sigilare, nr. 1834; Laurenţiu-Ştefan
Szemkovics, Matrice sigilate aparţinând Ministerului de Interne, p. 71 ş i p. 185, fig. XCVII;
idem, Steme din emblemele matricelor sigilare, p. 110.
9
Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Matrice sigilare, nr. 1835; Laurenţiu-Ştefan
Szemkovics, Matrice sigilate aparţinând Ministerului de Interne, p. 71 şi p. 185, fig. XCVIII;
idem, Steme din emblemele matricelor sigilare, p. 111 .
10
Vezi şi Marcel-Dumitru Ciucă, Ştiinţele auxiliare ale istoriei, Editura Universităţii din
Bucureşti , 2008, p. 90.

8
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Hohenzollern: scut polonez, sfertuit, având în cartierele 1 şi 4 argint, în 2 şi 3
negru. Scutul mare, timbrat de o coroană închisă, terminată cu glob crucifer, are
ca tenanţi: la dextra o femeie ţinând în mâna dreaptă o sica dacică, aşezată în
pal, iar la senestra un leopard lionat, ambii stând pe două arabescuri 11 • Sub scut,
deviza "NII-IIL SINE DEO" (NIMIC FĂRĂ DUMNEZEU) 12 • Întreaga
compoziţie este inclusă sub un pavilion, căptuşit cu hermină, dotat cu franjuri şi
ciucuri, prins, în partea de sus, sub o coroană închisă, terminată cu glob
crucifer. În exergă, mărginită de un cerc liniar la exterior, legenda: *
ROMÂNIA * POLIŢIA ORAŞULU<l> DOROHOIU. 13
(42 mm), din alamă, gravată în exctzte,
având în câmp stema României de la 1867:
scut scartelat, încărcat în cartierul 1 cu acvila
cruciată, redată din faţă, cu capul contumat,
cu aripile deschise şi orientate în jos, flancată
în partea stângă superioară de soare, în 2 cu
capul de bour cu stea deasupra coarnelor,
flancat în partea dreaptă superioară de
semilună, în 3 cu capul de bour cu stea între
coarne, în 4 cu acvila cruciată, redată din faţă,
cu capul contumat, cu aripile deschise şi
orientate în jos. Peste tot, armele familiei de
Hohenzollern: scut polonez, sfertuit, având în
cartierele 1 şi 4 argint, în 2 şi 3 negru. Scutul mare, timbrat de o coroană
închisă, terminată cu glob crucifer, are ca tenanţi: la dextra o femeie ţinând în
mâna dreaptă o sica dacică, aşezată în pal, iar la senestra un leopard lionat,
ambii stând pe două arabescuri. Sub scut, deviza "NIHIL SINE DEO" (NIMIC
FĂRĂ DUMNEZEU). Întreaga compoziţie este inclusă sub un pavilion dotat cu
franjuri şi ciucuri, prins, în partea de sus, sub o coroană închisă, terminată cu
V. Matrice

sigilară rotundă

11

Maria Dogaru, Insignes et devises heraldiques attestant 1'origine latine du peuple roumain,
Estratto da Studi in onore di Leopoldo Sandri, a cura dell'Ufficio Centrale per i Beni
Archivistici e della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell'Universita di Roma,
Roma-1983 , p. 450.
12
Eadem, Devizele în heraldica românească, în "Revista Arhivelor", anul LXVII, 1992, voi.
LIII, nr. 2, p. 201.
13
Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Matrice sigilare, nr. 4130; Laurenţiu-Ştefan
Szemkovics, Matrice sigilate aparţinând Ministerului de Interne, p. 87 şi p. 192, fig. CXLIV;
idem, Steme din emblemele matricelor sigilare, p. 112.
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glob crucifer. În exergă, mărginită de un cerc liniar la exterior, legenda:
ROMÂNIA POLIŢIA ORAŞUL<UI> DOROHOIU. 14

*

*

VI. Matrice sigilară rotundă (42 mm), din alamă, gravată în excizie,
având în câmp stema României din 1872, cu modificările operate după 1881:
scut de tip rusesc de la 1850, scartelat, având
în cartierul 1 acvila cruciată, redată din faţă,
încoronată, cu capul spre dreapta, aripile
deschise şi orientate în jos, în 2 capul de
zimbru cu stea cu 6 raze între coarne, flancat
sus, în partea stângă, de semilună, în 3 un leu
încoronat, născând dintr-o coroană deschisă şi
privind spre o stea cu şase raze aflată în faţa
lui, între labele anterioare, în 4 doi delfini
afrontaţi, cu cozile ridicate. Peste tot, armele
familiei de Hohenzollern: un scut de
dimensiuni mai mici şi asemănător cu primul,
sfertuit, având în cartierele 1 şi 4 argint, în 2 şi 3 negru. Scutul, timbrat de o
coroană închisă, terminată cu glob crucifer şi aşezat pe două arabescuri acolate,
are ca suporţi doi lei afrontaţi, care îl susţin cu câte o labă anterioară de
marginea de sus, iar cu cealaltă de flancuri; sub scut, deviza "NilUL SINE
DEO" (NIMIC FĂRĂ DUMNEZEU). Compoziţia este inclusă într-un pavilion
căptuşit cu hermină şi prins, în partea de sus, sub o coroană închisă, terminată
cu glob crucifer. În exergă, între două cercuri
liniare, legenda:* REGATUL ROMÂNIEI
* POLIŢIA ORAŞULUI DOROHOIU
JUD<EŢUL> DOROHOIU. 15
VII. Matrice sigilară rotundă (41
mm), din alamă, gravată în excizie, având în
câmp stema României din 1872, cu
modificările operate după 1881: scut de tip
rusesc de la 1850, scartelat, având în
cartierul 1 acvila cruciată, redată din faţă,
încoronată, cu capul spre dreapta, aripile
Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Matrice sigilare, nr. 4129; Laurenţiu-Ştefan
Szernkovics, Matrice sigilate aparţinând Ministerului de Interne, p. 87 şi p. 193, fig. CXLV;
idem, Steme din emblemele matrice/ar sigilare, p. 113.
15
Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Matrice sigilare, nr. 8584; Laurenţiu-Ştefan
Szernkovics, Matrice sigilate aparţinând Ministerului de Interne, p. 133-134 şi p. 208, fig.
CCXL; idem, Steme din emblemele matrice/ar sigilare, p. 114.
14
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deschise şi orientate în jos, în 2 capul de zimbru cu stea cu 6 raze între coarne,
flancat sus, în partea stângă, de semilună, în 3 un leu încoronat, născând dintr-o
coroană deschisă şi privind spre o stea cu şase raze aflată în faţa lui, între labele
anterioare, în 4 doi delfini afrontaţi, cu cozile ridicate. Peste tot, armele familiei
de Hohenzollern: un scut de dimensiuni mai mici şi asemănător cu primul,
sfertuit, având în cartierele 1 şi 4 argint, în 2 şi 3 negru. Scutul, timbrat de o
coroană închisă, terminată cu glob crucifer şi aşezat pe două arabescuri acolate,
are ca suporţi doi lei afrontaţi, care îl susţin cu câte o labă anterioară de
marginea de sus, iar cu cealaltă de flancuri; sub scut, deviza "NIHIL SINE
DEO" (NIMIC FĂRĂ DUMNEZEU). Compoziţia este inclusă într-un pavilion
căptuşit cu hermină şi prins, în partea de sus, sub o coroană închisă, terminată
cu glob cruci fer. În exergă, între două cercuri lin iare, legenda: X REGATUL
ROMÂNIEI X POLIŢIA URBEI MIHĂILENI 16 .

Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Matrice sigilare, nr. 8586; Laurenţiu-Ştefan
Szemkovics, Matrice sigilate aparţinând Ministernlui de Interne, p. 135 şi p. 209, fig.
CCXLIII; idem, Steme din emblemele matrice/ar sigilare, p. 115.
16
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Fondul familial "Poni" în Arhivele ieşene
Ina CHIRILĂ
The "Poni" Family Fund in the National Archives of Iasi
Abstract
The "Poni" family fund is one of the richest and most important acquisitions of
the National Archives of Iasi, in the light of the multitude of research themes and
offered by the content and the originality of constituent documents. The fund includes
unpublished inforrnation relating not only to the life and work of the members of the
families Poni, Herffner, Cugler or Cemătescu, some of them great personalities of the
Romanian culture and science (Petru Poni Matilda Cugler Poni, Carol (Charles)
Cugler, Margareta Poni, Radu Cemătescu), but also relating to the organization of
severa} important institutions, such as: the Romanian Academy, the University of Iasi,
the Ministry of Religious Affairs and Education, the Govemment, the Romanian
monarchy, etc., thus providing a fresco of the Romanian society on various levels:
cultural, scientific, politica}, social, with aspects of daily life conducted over different
periods of local history, national and even international.
Keywords: National Archives Iaşi, Poni, Cugler, Herffner, Cemătescu, letters,
photographs.

Pe lângă multe alte fonduri şi colecţii familiale sau personale aflate în
Arhivelor Naţionale din Iaşi, fondul familiei Poni este unul dintre cele
mai bogate şi mai importante pentru cecetarea istoriei locale şi naţionale.
Evident, valoarea este determinată de personalitatea creatorilor documentelor
constitutive. Creat din acte rămase de la personalităţi, precum academicienii
Petru Poni 1 şi Radu Cemătescu, artistul revoluţionar Ioan Poni, participant la
revoluţia de la 1848, scriitoarea Matilda Cugler-Poni2 şi profesorul universitar
Margareta Poni, fiica lui Petru Poni, fondul impresionează nu doar prin
cantitate, ci şi prin originalitate şi unicitate.
Fondul a fost achziţionat de la moştenitoarea familiei, Florica Mageru,
născută Poni, care a păstrat tot ce rămăsese de la bunicii şi părinţii săi de-a
lungul timpului: biblioteca şi ineditul material documentar. Potrivit normelor,
cărţile, valoroase opere de istorie, beletristică, artă, unele dintre ele rarisime, cu
păstrarea

Magda Petrovanu, Petru Poni (1841-1925), în Universitatea din laşi (1860-1985), coord. Gh.
Platon şi V. Cristian, laşi, Ed. Junimea, 1986, p. 267-269. Ioan Dafin, Figuri ieşene, Viaţa
Romînească, laşi, 1927, (extas), p. 1.
2
Ioan Dafin, op. cit, p. 58.
1
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autografe ale autorilor şi dedicaţii către Petru şi Matilda Poni, precum şi
publicaţiile, colecţii întregi de reviste şi ziare, fiind considerate tipărituri , au
fost separate de fond, intrând în evidenţele Bibliotecii din cadrul Arhivelor.
Materialul documentar constituit din scrisori, fotografii, documente de stare
civilă, caiete, manuscrise ale unor cursuri a fost inventariat pe părţi structurale
(Mape: Petru Poni, Matilda Cugler Poni, Herfner-Cugler, Ioan Poni, Margareta
Poni, Lucia Poni, Radu Cernătescu, Varia, Fotografii), respectându-se
principiul creatorului de fond, fiind înscrise, astfel, 4.074 u.a. (5,60 m. 1.), din
perioada anilor 163 7-1971 descrise într-un inventar dactilografiat (nr. 2.136)
împărţit în două volume.
Primul volum cuprinde actele lui Petru Poni (4 ianuarie 1841 Secăreşti ,
comuna Băiceni , judeţul Iaşi - 1925, Iaşi) , personalitate cu o bogată activitate
didactică, ştiinţifică, politică şi socială, fapt care 1-a determinat pe istoricul

Gheorghe Ghibănescu să deschidă seria de Persoane ieşene, capitol distinct din
cadrul Buletinului "Ioan N eculce" 3, cu evocarea vieţii lui şi publicarea spiţei
neamului Ponici, completată cu documente ale familiei şi ale casei Poni din str.

Gheorghe Ghibănescu, P. Poni.n. 1841 , Sp iţa familiei Ponici, în "Ioan Neculce", Buletinul
Muzeului Municipal din Ia ş i , anul I, fascicola 1, octombrie 1921 , Iaşi, 1921 , pp. 135-145. Vezi
şi Începuturile genealogice ale neamulu , aşa cum rezultă din documente, întocmit de Ştefan S.
Gorovei, pentru sec. XV-XVI, în Arhivele Naţionale Iaşi , fond familial "Poni", mapa "Petru
Poni", d. 183. Vezi ş i spiţa neamului Ponici întocmită în 1820 de Gavril Ponici după una din
1793 publicată de Gheorghe Ghibănescu, Spiţe de neam , în revista "Teodor Codrescu", anul II,
nr. 12, 1 martie 1934, p. 182.

3
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sediu pentru Muzeul "Poni-

Cemătescu".

Petru Poni a fost fiul lui Constantin Popovici şi Zamfira, născută Poni 4 .
După terminarea şcolii primare din Tg. Frumos a urmat, între anii 1852-1858,
liceul şi cursurile superioare la Academia Mihăileană 5 din Iaşi. La absolvire, în
iunie 1859, a fost numit suplinitor provizoriu pentru catedra de istorie la
colegiile V şi VI 6 , dar după câteva luni, i se oferi se şansa să primească o bursă
de studii la Paris 7 , unde şi-a echivalat bacalaureatul în ştiinţe 8 . În decursul
anilor petrecuţi în Franţa a reuşit să-şi formeze o cultură solidă, având ocazia să
audieze la Universiatea din Sorbona cursurile profesorilor Regnault, Deville,
Balard, Despretz9 de la care învaţă să preţuiască munca de cercetare şi a deprins
cele mai moderne metode de investigaţie ştiinţifică.
În 1864 şi-a dat examenul de licenţă în ştiinţele naturale 10 • Întors în ţară,
în februarie 1866 a fost numit, provizoriu, profesor supleant la catedra de fizică
şi chimie, la cursul superior de la Liceul Naţional din Iaşi, în locul lui Ştefan
Micle, care urma să se mute la Universitate 11 • Din toamna aceluiaşi an i-a fost
12
oferită şi catedra de fizică şi chimie la Şcoala Militară din oraş . Un an mai
târziu, devine membru al Societăţii de Medici şi N aturalişti 13 , iar din 1878,
ocupă, prin concurs, catedra de chimie generală de la Facultatea de Ştiinţe din
I aşi·14 .
Începând cu 1869, Petru Poni a redactat şi tipărit Cursul de chimie
elementară 15 , Noţiuni de fizică şi Elemente de fizică, manuale remacabile care,
în formă reeditată, au fost folosite timp de aproape jumătate de secol în
învăţământul secundar, având un rol de necontestat în fundamentarea metodicii
predării chimiei şi a fizicii în ţara noastră 16 •
Petru Poni a fost de trei ori ministru al Învăţământului 17 , delegat al
României la expoziţia universală din 1900 de la Paris 18 , preşedintele Comisiei
Arhivele Naţionale Iaşi, fond familial "Poni", mapa "Petru Poni", 53.
Ibidem, 45, 46, 48, 52, 80.
6
Ibidem, 49.
7
Ibidem, 51.
8
Ibidem, 55.
9
Ibidem, 56-62.
10
Ibidem, 63, 65, 66.
11
Ibidem, 67-69.
12
Ibidem, 70.
13
Ibidem, 71.
14
Ibidem, 81.
15
Ibidem, 72.
16
P. Poni de C. Simionescu, Calistru şi Obregia (dactilografiat), 184, p. 8.
17
Arhivele Naţionale Iaşi, fond familial "Poni", mapa "Petru Poni", 206-247.
18
Ibidem, 270-306.

4

5
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Superioare de Agricultură a României în perioada de după răscoala din 1907
19
până în anul 1914 , membru şi preşedinte al Academiei Române 20 , preşedinte
al Societăţii pentru învăţătura poporului român, membru fondator al Societăţii
Române de Ştiinţe (1890) şi al Societăţii de Ştiinţe (1910), promotorul chimiei
româneşti prin fructuoasele sale cercetări în acest domeniu 21 .
Pasionat de istorie, el a publicat Statistica răzeşilor22 , despre care
Gheorghe Ghibănescu scria că e cel dintâi studiu statistic asupra răzeşilor de la
noi din ţară, în care este arătată întinderea moşiilor răzeşeşti din Moldova şi din
Ţara Românească 23 .

Petru Poni a purtat o bogată coresponenţă cu multe personalităţi precum:
Ion Ionescu de la Brad şi Nicolae Ionescu, care erau rude cu Petru Poni, Emilia
Humpel, Adela Xenopol, Ion Bianu, Ion Simionescu, S.G. Longinescu, Eduard
Caudella, Agatha Bîrsescu, V.Gr. Morţun, Teodor V. Speranţa, Mihail
Dragomirescu, Ion Kaliendru, Ion. I.C. Brătianu, Vintilă Brătianu, Toma
Stelian, Tereza Strătilescu, Dimitrie Sturza, Take Ionescu, Nicu Gane ş.a.
Aşa se explică de ce cantitatea cea mai mare a documentelor se găseşte
în mapa "Petru Poni". Cele 1.676 de u.a. au fost ordonate tematic în acte de
familie (spiţe de neam, acte de vânzare-cumpărare, mărturii, jalbe)24 şi acte
personale (certificate de stare civilă, acte de studii, cursuri audiate la Academia
Mihăileană, documente care atestă calitatea de membru în diferite societăţi,
brevete şi decoraţii, numiri de ministru, cerere de penionare ş.a. ) 25 . Relevante
pentru contribuţiile în domeniul ştiinţific sunt manuscrisele şi notele din
domeniul chimiei, mineralogiei şi meteorologiei ale lui Petru Poni, însemnări
privind activitatea lui în Comisia superioară de agricultră, ca ministru al
Învăţământului, preşedinte al Academiei. Tot aici se păstrează, în manuscris,
statutele unor societăţi şi asociaţii, manuscrise ale unor cursuri universitare,
proiecte de legi, memorii, acte privind Expoziţia de la Paris din 1900 şi
Expoziţia de agricultură şi industrie casnică din 1921 26 .
Împreună cu I.M. Melik, N. Culianu, 1. Ciurea, P. Paicu şi D. Chinezu,
Petru Poni a înfiinţat Institutul Academic din Iaşi în casele din strada Mihail
19

Ibidem, 307-340.
Ibidem, 248-268.
21
Ibidem, 341-375.
22
Petru Poni, Statistica răzeşilor, Bucureşti, 1921, 229 p. (Publicată de Academia Română,
Studii şi cercetări, V). Manuscrisul original al lucrării în Arhivele Naţionale Iaşi, fond familial
,,Poni", Mapa ,,Petru Poni", 374.
23
Gh. Ghibănescu, P. Poni. Statistica răzeşilor. (Academia Română, studii şi cercetări V), Buc.
1921, voi. 8, pagini 229, în Cărţi şi reviste; Recenzii, în "Ioan Neculce", Buletinul Muzeului
Municipal din laşi, anul 1, fascicola 1, octombrie 1921, Iaşi, 1921, p.l74-179.
24
Arhivele Naţionale Iaşi, fond familial "Poni", Mapa ,,Petru Poni", 1- 43.
25
Ibidem, 44-195.
26
Ibidem, 171-174.
20
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Kolgălniceanu 27 , în care a fost ulterior mutat Liceul "Oltea Doamna" , astăzi
Colegiul "Mihai Eminescu".
Matilda Cugler Pone9 (2 aprilie
1851 Iaşi - 9 septembrie 1931 Iaşi) 30 ,
soţia lui Petru Poni, a fost una dintre
primele noastre poete 31 . Volumul său de
Poezii a fost comentat şi admirat de Titu
Maiorescu, C. Dobrogeanu-Gherea, Carol
Drimer32 , A.D. Xenopoe 3 . Membră a
Societăţii "Junimea", Matilda Poni a
publicat
în
"Convorbiri
literare",
"Familia", "Viaţa Românescă" ş.a. La
cercurile literare din casa sa participau
cele mai cunoscute personalităţi ieşene,
printre ei aflându-se, după cum reiese din
însemnările de familie, şi Mihai Eminescu. Corespondenţa Matildei Cugler
Poni este revelatoare pentru activitatea literară şi interesantă pentru cercetarea
relaţiilor pe care le-a avut cu diferite reviste şi personalităţi.
A fost fiica arhitectului austriac Carol von Kugler (Cugler) (1814-1902)
şi a soţiei sale, Matilda Herffner, fiica austriacului Iosef Herffner. Aşa se
explică prezenţa în fond a celor 161 de scrisori, majoritatea în limba germană
ale celor două familii : Herffner-Cugler din perioada 1832-1852 34 .
După o spiţă a familiei von Kugler, întocmită de Rodica Kugler, nepoată
de frate a poetei şi Dan Pleşia, Matilda a avut trei fraţi: Anton, procuror la
Piatra Neamţ (căsătorit prima dată cu Maria, iar a doua oară cu Zoe Şoarec,
dintr-o cunoscută familie de liberali din Piatra Neamţ), Cazimir, participant la
28

27

Ibidem, 196-199.
lna Chiri1ă, Curtea Mănăstirii Golia - periplu istoric în spaţiul unui imobil dispărut,
Monumentul, XV, Lucrările Simpozionului Naţional "Tradiţie şi viitor", Ediţia a XV -a, Iaşi,
2013, Ed. Doxologia, Iaşi, 2014, p. 256.
29
1bidem, Arhivele Naţionale Iaşi, fond familial ,,Poni", mapa "Fotografii", 9.
30
Matilda Cugler-Poni, Scrieri alese, ediţie îngrijită şi prefaşă de Ion Nuţă, Bucureşti , 1971, p.
I-VI.
31
Arald, " Poeziile " d-nei Matilda Cugler-Poni, în ,,Mişcarea", anul XXI, nr. 266, joi, 24
noiembrie 1927, p. 1, col. 5, p. 2, col. 1.
32
Carol Drimer, " Poezii " de Matilda Cgler-Poni, Recenzii, în "Gazeta Dorohoiului", anul Xnr. 25, sâmbătă 20 augist 1927, p. 2, col. 3.
33
A.D. Xenopol, Noutăţi literare, Poezii de Matilda Cugler-Poni, ediţia a II-a, Bucureşti,
Sosec, 1885, Foileton în "Voinţa Naţională", anul II, nr. 381, vineri, 1 noiembrie 1885, p. 1,
col.l-6.
34
Arhivele Naţionale Iaşi, fond familial "Poni", mapa "Herfner-Cugler", 1-161.
28
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Războiul

de Independenţă (căsătorit cu o Eugenia) şi Norbert (1866- 1921),
arhitect (soţul Sotiei Ludwig, 1850-1936)35 •
Cea mai bogată corespondenţă a fondului este constituită din scrisorile
dintre cei trei membri ai familiei: Petru, Matilda şi Margareta Poni. Desele
plecări în străinătate la studii, congrese sau conferinţe , precum şi funcţiile
publice deţinute ani de-a rândul, îi obliga să corespondeze aproape zilnic
împărtăşindu-şi , în afara problemelor personale, impresiile, preocupările
ştiinţifice, artistice, literare şi politice, precum şi relaţiile pe care le aveau cu
diferite personalităţi în perioada 1860-1925. De la Matilda Poni s-au păstrat
manuscrise ale unor poezii, piese de teatru, povestiri scrise de ea, din care, se
pare, multe sunt inedite. Între aceste însemnări se găsesc partituri muzicale, în
manuscris, pe versuri de Matilda Poni, muzica aparţinând lui Eduard Caudella.
Margareta Poni 36 (9 martie 189937 -1971 ?) a avut aceleaşi preocupări ca
şi tatăl său, Petru Poni, şi Radu Cemătescu. A studiat la Montpellier38 , devenită
doctor în chimie, a predat cursuri de chimie
anorganică şi chimie analitică la Institutul
Politehnic "Gh. Asachi" din Iaşe 9 şi a condus
Catedra de Chimie Anorganică a Universităţii 40 ,
elaborând numeroase lucrări de sinteză şi
manuale universitare. S-a numărat printre
fondatorii Filialei din Iaşi ai Academiei Române
(1949) şi a luat parte la înfiinţarea Institutului de
Chimie Macromoleculară "Petru Poni" din Iaşi ,
în cadrul căruia, timp de peste două decenii a
funcţionat ca şef de secţie. A elaborat peste 80
de lucrări ştiintifice . A fost distinsă cu titlul de
profesor universitar emerit4 1• Documentele
păstrate în mapa cu numele ei probează acest
lucru. De la Radu Cemătescu şi Margareta Poni
provin o serie de note şi însemnări privind activitatea publică şi ştiinţifică, acte
de şcolaritate şi stare civilă.

Mihai Sorin Rădulescu, Elita liberală românescă, 1866-1900, Editura AU, 1998, p. 94.
Arhivele Naţionale Iaşi, fond familial "Poni", mapa ,,Fotografii", 217.
37
Idem, mapa ,,Margareta Poni", 1.
38
Ibidem, 2.
39
Ibidem, 6.
40
Ibidem 19-20.
41
Ionel Mafiei, Margreta Poni, chimista, în "Evenimentul regional al Moldovei", 12
septembrie 2012 (http://www.ziare.com/ziare-iasi/cultura/margareta-poni-chimista-3254198,
accesat 21. 04. 2015)
35

36
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Radu Cernătescu 42 (1894-1958)
s-a născut la Huşi , pe data de 17 august
189443 . Tatăl său, Emanuel Cemătescu,
a, fost judecător, iar mama sa, Elena
Poni44 , a fost fiica profesorului Petru
Poni45 . A urmat studii liceale şi
universitare la laşi , unde şi-a susţinut în
1920 şi teza de doctorat, Legea lui
Da/ton aplicată la solufii concentrate.
Din 1916, timp de aproape 40 de ani, a
desfăşurat o bogată şi susţinută activitate
stiinţifică şi didactică la Iaşi , ca asistent,
conferenţiar, apoi profesor de chimie
analitică (1932-1940)
şi
de chimie
anorganică (1940-1958) la Universitatea
din Iaşi, profesor de chimie fizică şi
chimie analitică (1938-1940) la Şcoala
Politehnică
din Iaşi , director al
Institutului de Chimie "Petru Poni" din
Iaşi. A fost membru corespondent al Academiei de Stiinte din România,
începând cu 21 decembrie 1935. Documentele păstrate în mapa sa relevă vasta
sa activitate didactică, academică şi relaţiile avute cu personalităţi ştiinţifice
(Leon Balif, Nicolai Macarovici, A. Miller, A. Andronic, C. Turcu, 1. Grămadă,
Agafiţei, C. Cihodaru)46 , precum şi informaţii asupra muncii de cercetare
47
întreprinsă de profesorul ieşean .
48
Lucia Poni (1 februarie 1878 - 31 iulie 1956) a fost fiica soţilor
Matilda Cugler-Poni şi Petru Poni49 . Spre deosebire de ceilalţi membri ai
familiei, Lucia a urmat Facultatea de Drept din Iaşi . S-a înscris în Baroul
Avocaţilor din Iaşi , profesând avocatura 50 până la sfârşitul vieţii 51 . A fost
Arhivele Naţionale laşi, fond familial "Poni", mapa "Fotografii", 21 8.
Idem, mapa "Radu Cemătescu", 1.
44
Idem ,,Poni", mapa "Fotografii", 267.
45
Elena s-a născut Vasiliu, după mama sa Elena Vasiliu, la 11 decembrie 1868, fiind
recunoscută ulterior de tatăl Petru Poni (idem, mapa "Petru Poni", 39) la fel ca şi copilul Petru
Marinescu, născut la 15 august 1867, recunoscut de Petru Poni abia în 1876 (Ibidem, 36, 37,
40, 41).
46
Arhivele Naţionale laşi, fond familial "Poni", mapa "Fotografii", 163.
47
http :/1150. uaic.ro/personali tati/chimie/radu -cematescu/
48
Arhivele Naţionale Iaşi, fond familial ,,Poni", mapa "Fotografii", 54.
49 Id
. Pom." , 1.
em, mapa " Lucta
50
Ibidem, 16-17, 20.
51
lbiden, 42.
42

43
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căsătorită (12 iunie 1897)52 cu medicul
Victor Cioca-Doca, de care a divorţat în
1914 53 . De la ea avem păstrate acte de
stare civilă, studii, notiţe ale unor cursuri,
traduceri, liste cu bunuri ale familiei şi
foarte multe cărţi poştale primite de la
multe personaje cunoscute în epocă: Olga
Prezan, Elena Meissner, Laura Pogonat,
Elena Reigler, Şt. Drăghici, dr. Bogdan
ş.a.

Actorul, poetul şi traducătorul
Ioan Poni (8 august 1819, Roman - 6
noiembrie 1853, Iaşi), a fost fiul lui
Constantin Ponici şi al Ecaterinei
Luela Pord
Buhlea54 . Ioan Poni a avut o soră, Anica,
actriţă la Iaşi, şi o alta, Zamfrra, mama lui
Petru55 . El a fost bunicul matern al savantului chimist Radu Cemătescu 56 . Un
strănepot de soră al lui Ioan Poni a fost şi criticul de artă Petru Comamescu 57 ,
Printre documentele mai importante ce se păstrează în mapa cu numele său se
numără o condică cu versuri originale în manuscris, piese de teatru, copii după
unele scrisori care i-au aparţinut. Ele sunt semnificative penru viaţa artistică din
Moldova din perioada 1840-1850.
O categorie aparte de documente o constituie cele Eeste 700 de
Fotografri ale familiei Poni, la care se adaugă clişeele pe sticlă 8. Majoritatea
fotografiilor sunt ale memrilor famiilor Poni, Cugler, Heffner, Cemătescu în
diferite ipostaze. Sunt însă şi câteva ale prietenilor: generalul Prezan 59 şi soţia
61
sa, Olşa60 , dr. E. Reigler , Elena Bratu62 , doamnele Petrovanu, Boţdan,
6
64
Ralea , Petrovici , Marie Auguste Dorchain65 , Gr. Cobălcescu 6 , T.
Codrescu67 , D. K. Neumann68 , dr. Victor Doca69 ş.a.
52

Ibidem, 4-6.
Ibidem, 5.
54
Dicţionarul literaturii române de la origini până la în 1900, p. 689.
55
Ibidem, p. 690.
56
Mihai Sorin Rădulescu, Strămoşii lui Ioan Petru Culianu, în "Contemporanul", nr. 27(64), 5
iulie 1991, p. 7.
57
Idem, Elita liberală românescă, 1866-1900, Editura All, 1998, p. 94
58
Arhivele Naţionale Iaşi , fond familial "Poni", mapa "Fotografii", 1-535.
59
1bidem, 145.
60
Ibidem, 110, 129, 327.
61
Ibidem, 170.
62
Ibidem, 234.
63
Ibidem, 198.
53
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Cantiatea şi varietatea surselor documentare cuprinse în fond oferă
posibilitatea reconstituirii nu numai a vieţii şi activităţii membrilor familiei Poni
sau a celor înrudiţi cu ei, ci permite întregirea istoricului unor instituţii
importante din Iaşi sau din ţară, deoarece în fond s-au păstrat nu doar actele de
numire în funcţii, ci şi cele primite sau create de către membrii familiei aflaţi în
exerciţiul acelor funcţii. Ne referim aici la documentele ~rivind înfiinţarea,
organizarea sau activitatea Institutului Academic din Iaşi 7 , Ateneul Popular
Tătăraşi, Fundaţia 71 "Menachem Elias"72 , Societatea pentru Cultura şi
74
Literatura poporului român 73 , Universitatea din Iaşi , Ministerul Cultelor,
Academia Română, Laboratorul de Chimie din Iaşi, Clubul Naţional Liberal din
Iaşi 75 •
Din punct de vedere al conţinutului şi al perioadei, fondul se remacă
printr-o diversitate tematică excepţională, oferind noi per~ective de cercetare.
Un exemplu în acest sens sunt scrisorile, telegramele 7 sau memoriile din
timpul Primului Război Mondial 77 , în care descoperim interesante informaţii de
ordin politic şi aspecte de viaţă cotidiană. Semnalăm, de asemenea, existenţa
unor documente ale unor personalităţi care nu au nicio legătură cu familia Poni,
dar care au ajuns în fond datorită funcţiilor deţinute sau preocupărilor
membrilor ei. Edificatoare sunt documentele adunate în mapa "Varia", unde se
află actele personale ale lui Teodor Stamati 78 , Gheorghe Naum 79 , Virginia A.
Urechia80 sau Smaranda Macri 81 .
În urma celor arătate, nu greşim dacă afirmăm că fondul familial "Poni"
reprezintă una dintre cele mai bogate şi importante achiziţii ale Arhivelor
Naţionale din Iaşi, din perspectiva multitudinilor temelor de cercetare oferite de
conţinutul şi originalitatea documentelor. Materialul documenatar cuprinde
64

Ibidem, 394.
Ibidem, 414.
66
1bidem, 229.
67
Ibidem, 332.
68
Ibidem, 371.
69
Ibidem, 382.
70
ldem, mapa "Petru Poni", 196-199.
71
Ibidem, 178.
72
Ibidem, 179.
73
Ibidem, 260.
74
Ibidem, 200- 205.
75
Ibidem, 377.
76
ldem, Mapa "Varia", 27.
77
Ibidem, 28. (Amintirile lui N.P. Constantiescu despre ruşi, germani, bulgari).
78
Ibidem, 1-11.
79
1bidem, 12-15.
80
Ibidem, 19.
81
Ibidem, 20.
65
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informaţii

inedite referitoare nu doar la viaţa şi activitatea unor membri ai
familiilor Poni, Herffner, Cugler sau Cernătescu, unii dintre ei personalităţi
marcante ale culturii şi ştiinţei româneşti, ci date noi despre organizarea unor
importante instituţii precum Academia Română, Universitatea din Iaşi,
Munisterul Cultelor şi Instrucţiunii, Guvernul României, monarhia română
ş.a.m.d., oferind astfel o frescă a societăţii româneşti pe diverse paliere:
cultural, ştiinţific, politic, social, cu aspecte ale vieţii cotidiene desfăşurate pe
parcursul diferitor epoci ale istoriei locale, naţionale şi chiar internaţionale.
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Din istoria personalului Arhivelor bucureştene (secolul XX)
Monica NEGRU
From the History of the Archives of Bucharest' Staff (20th Century)
Abstract

This paper, based on the documents of the fond General Directorate of
State Archives is an introduction to the history of the staff of the Romanian
archives in the twentieth century, from a numerical, educational and
professional perspective.
The number of employees had and still has economic and educational
reasons and is usually always lower than necessary. This number has fluctuated
between 11 in 1901 and nearly 1,000 in 1996, the maximum that was ever
reached, and the situation in the province was even more difficult.
Another investigated issue referred to the skills of the staff of the State
Archives, which proved to be trained people, all of them having at least
secondary education - most of them higher education. Archival duties - many
and complex - are scientific: preparation of the inventories, catalogs, archive
guides, but also technical: to choose, classify, keep and communicate the
archival material. Scientific work is now directed towards developing archival
research tools like inventories and specialized directories, guides and also
editions of documents.
Keywords: State Archives, the number of employees, archival duties,
the wages of the archivists.
1. Introducere în problematica personalului Arhivelor Statului
Obiectivul referatul este descoperirea şi aducerea la lumină a unei
problematici în permanenţă secundară, necunoscută sau ignorată, destul de
puţin schimbată în bine de-a lungul istoriei noastre şi anume problema
personalului Arhivelor româneşti. Ne vom referi la aspecte generale privind
această tematică, dar vom încerca o analiză mai aprofundată a situaţiei
arhivistului, a funcţionarului cu studii superioare, deoarece acesta a fost
emblematic pentru instituţie, chiar şi în urmă cu 100 de ani. Fiindcă Arhivele nu
pot fi prelucrate de oricine: "Numai arhivistul poate face utilă grămada informă
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de hărtii ce i se aduce cu camionul din când în când" 1, spunea unul dintre cei
mai reprezentativi oameni ai Arhivelor, Aurelian Sacerdoţeanu.
Baza bibliografică a constituit-o fondul Direcţia Generală a Arhivelor
Statului (D.G.A.S.), care se opreşte însă la anul 1969, iar spaţiul de referinţă,
având în vedere accesul la documente, este Bucureştiul.
Problema numărului salariaţilor a avut şi mai are încă raţiuni economice
şi educaţionale, fiind, de regulă, întotdeauna mai redus decât era necesar.
Conform Regulamentului pentru organizarea serviciului Archivelor Statului din
1872, organigrama Arhivelor Statului din Bucureşti era constituită dintr-un
director, 2 arhivişti clasa I (dintre care unul era translator de limbi slave), 3
arhivişti clasa a 11-a, 5 arhivari clasa a III-a, 1 translator de limbă greacă (prima
menţiune a acestui tip de personal), 3 copişti caligrafi, 3 copişti, 3 servitori.
Deşi acest regulament a rămas în funcţiune până în 1925, numărul de salariaţi a
fost oscilant, probabil în funcţie de bugetele anuale, dar şi din lipsa unui
personal calificat. În prima jumătate a secolului al XX-lea, situaţia a rămas tot
deficitară la personal: în anul 1901 la Bucureşti erau 11 funcţionari şi doi
angajaţi temporar. 2 Numărul salariaţilor s-a menţinut la fel în anul 1904 3 ; în
anul1906 erau 12 salariaţi, în anul1907- 14, iar în anul1911- 19.
Legea pentru organizarea Arhivelor Statului din anul1925 nu prevedea
numărul personalului Arhivelor, menţionând, în art. 12, doar funcţiile, care erau
asimilate celor administrative. În anul 1926 numărul salariaţilor Arhivelor
ajunsese la 164 .
Abia în Legea nr. 64 din 5 aprilie 1932 pentru modificarea unor
dispoziţiuni din legea pentru organizarea Arhivelor Statului, în art. 8, se
aminteşte de lucrătorii de la unităţile deţinătoare şi creatoare de arhivă, care
sunt obligaţi să prezinte un inventar cu dosarele ce s-au format în cursul anului
precedent. Această situaţie este caracteristică şi epocii contemporane, chiar şi
pe plan internaţional: pentru a compensa lipsa de arhivişti la arhivele curente, în
unele ţări (R.D. Germană, Cehoslovacia) se încerca pregătire internă pe
instituţii. 5
Numărul salariaţilor din D.G.A.S. a rămas relativ acelaşi şi în anii '30 şi
'40, iar în anul 1951, Arhivele Statului au fost reorganizate şi au trecut de la
Ministerul Învăţământului Public la Ministerul Afacerilor Interne. Conform

Aurelian Sacerdoţeanu, Pregătirea arhiviştilor, în Hrisovul, V, 1945, Bucureşti, p. 9.
Arhivele Naţionale ale României, fond D.G.A.S., d. 2/1901, f. 4.
3
Ibidem, d. 5/1904, f. 5.
4
D.G.A.S., Arhivele Statului- 125 ani de activitate 1831-1956, Bucureşti, 1957, p. 52.
5
Mera, Laurenţiu, Îndreptar arhivistic pentru personalul care creează, păstrează şi foloseşte
documente, Editura Cartimpex, Cluj-Napoca, 2001, p. 235; Aurelian Sacerdoţeanu, Arhivistica
de peste hotare după Al Doilea Război Mondial, în "Revista Arhivelor", Seria Nouă, Nr. 2,
Bucureşti, p. 155.
1

2
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Hotărârii

Nr. 472 privitoare la atribuţiile şi normele de funcţionare ale
Direcţiunii Arhivelor Statului, Direcţiunea Arhivelor Statului avea următoarele
organe: centrale - Serviciul Documente Istorice, Serviciul Arhiva Specială,
Serviciul Arhiva Economico-Socială, Serviciul Studii şi Documentare,
Serviciul Administrativ şi Secretariatul, la care se adăugau organele exterioare:
servicii şi secţii regionale. Numărul cadrelor era încă redus, dar cu o tendinţă
crescătoare. Noul for tutelar urmărea extinderea sarcinilor Arhivelor Statului de
la preluarea doar a arhivelor istorice mai vechi de 30 de ani, la evaluarea
arhivelor de la întreprinderi şi "scoaterea la lumină a informaţiei ţinută ascunsă
de istoriografia burgheză" 6 . În consecinţă, a crescut numărul unităţilor din ţară
de la 10, câte erau în 1945, la 70, iar numărul posturilor în Bucureşti a ajuns la
80, din care ocupate- 74, vacante- 67, De asemenea, în anul 1953, s-a hotărât
înfiinţarea Fondului Arhivistic de Stat şi reorganizarea Arhivelor Statului.
La sfărşitul anului 1955 în Arhive lucrau 427 oameni, din care 1O1 erau
la Bucureşti (49 la Direcţia Arhivelor Statului, 48 la Arhivele Istorice Centrale
şi 4la Arhiva R.P.R.).
Este importantă şi analiza structurii interne a Arhivelor Statului, din
perspectiva raportului dintre personalul ştiinţific şi cel administrativ. În anul
1948, la Bucureşti, situaţia era următoarea: personalul ştiinţific - 35, din care
însă 15 erau posturi vacante, iar personalul administrativ-tehnic - 16, din care 7
posturi vacante 8 . În mare, raportul ar fi de aproape 3:1 în favoarea personalului
ştiinţific, deci numărului redus de specialişti în arhivistică, i se adăuga şi lipsa
personalului tehnic. Situaţia s-a schimbat ulterior, în paralel cu creşterea arhivei
şi mai ales a interesului ştiinţific, economic şi, posibil, politic pentru Fondul
Arhivistic Naţional.
Nu dispunem de date statistice pentru anii '70-'80, având în vedere
limitele cronologice ale fondului D.G.A.S., dar, prin comparaţie, sfărşitul
secolului al XX-lea şi începutul secolului al XXI-lea, numărul salariaţilor în
Arhivele româneşti este evident mai mare. Conform Legii Arhivelor Naţionale
din 1996, art. 25, "Personalul de specialitate din cadrul Arhivelor Naţionale va
fi dimensionat în funcţie de calitatea şi specificul materialului documentar aflat
în administrare şi face parte din categoria funcţionarilor publici", ceea ce a
însemnat o creştere de la cea. 550 salariaţi în anul 1991, la cea. 900 în anul
1995 (din care 380 specialişti cu studii superioare), iar în 1996la aproape 1000
de salariaţi 9 .
Arhivele Naţionale ale României, fond D.G.A.S., d. 12911951, f. 27.
Idem, d. 128/1951, f. 8; D.G.A.S., Arhivele Statului ... , p. 56.
8
Idem, d. 2/1948, f. 48-49.
9
D.G.A.S., Mocanu Radu Marin - coordonator, Din istoria Arhivelor Româneşti, Bucureşti,
1995, p. 31; Ioan Scurtu, 1996 - an de referinfă în istoria Arhivelor din România, în "Revista
Arhivelor", Seria a III-a, voi. II, 1996, Nr. 1-2, Cluj-Napoca, p. 5.

6

7
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Este însă suficient? În 1831, salariaţii Arhivelor aveau în grijă 300 m.l.
de documente, iar în 1996 au 280.000 m.l. 10 Un calcul simplu arată că, dacă în
1831 erau 6 lucrători, unuia îi reveneau 50 m.l. de arhivă, astăzi pentru 280.000
m.l. ar fi necesar un număr de 5 600 de lucrători! Normele internaţionale în
materie recomandă ca unui volum de 1000 de m.l. de arhivă să-i fie afectat un
arhivist (cu studii superioare) şi un arhivar (cu studii medii). La acest volum se
adaugă în mod corespunzător personal specializat în limbile în care sunt scrise
documentele 11 •
Cine erau arhiviştii români la 1900 şi cine mai sunt acum? Este
interesant de remarcat că la începutul secolului al XX-lea la D.G.A.S. nu era
nici un lucrător din Bucureşti, toţi fiind din provincie: Dimitrie Onciul era din
Bucovina, câte doi arhivişti erau din Dobrogea, respectiv din Oltenia şi
Moldova, căte unul din Transilvania, Banat şi chiar din Macedonia. Practic, o
reprezentare a tuturor provinciilor istorice, situaţie explicată prin statutul
Bucureştiului: oraş universitar, capitală în plină dezvoltare economică, unde
exista şi o instituţie centrală a Arhivelor din anul 1831! În perioada comunistă,
când în România existau doar 3 facultăţi de istorie- la Cluj, Iaşi şi Bucureşti
tineri din diferite zone ale ţării au venit în Capitală pentru învăţa istorie, unii
dintre ei fiind angajaţi la Arhivele Statului. Astăzi, funcţionarii mai tineri sunt,
de regulă, absolvenţi ai Facultăţii de Arhivistică.
Un aspect interesant îl constituie şi analiza vârstei arhiviştilor. În 1906,
cinci aveau în jur de 20 de ani, patru în jur de 40 de ani, unul avea cam 60.
Situaţia poate fi explicată şi prin istoria relativ recentă a Arhivelor Statului,
lipsa unei şcoli de arhivistică, numărul scăzut al salariaţilor, salarizarea
mediocră, sau schimbul de generaţii. Şi în perioada interbelică, poate şi
postbelică, se pare că destul de puţini arhivişti ajungeau să îmbătrânească în
această meserie. Astfel, mulţi tineri angajaţi demisionau după unul sau doi ani.
Alţii se îmbolnăveau - sunt semnalate şi numeroase cazuri de boală - de
exemplu în anul 1948 12 • Sunt însă şi cazuri de arhivişti fideli meseriei lor, care
au ajuns la o vechime în muncă de 25-33 de ani 13 •

10

Ioan Scurtu, op. cit., p. 5; Cannen Dobrotă, Diana Joita, The National Archives of Romaniaa brief History, în ,,Scrinium - Zeitschrift des Verbandes Osterreichischen Archivarinnen und
Archivare" (VOA), Viena, 2005, p. 10.
11
Marin Radu Mocanu, Arhivele Naţionale şi societatea românească, Editura Ministerului de
Interne, Bucureşti, 1997, p. 55.
12
13

Arhivele Naţionale ale României, fond D.G.A.S., d. 211948, f. 85-87, 97, 98.
Idem, d. 92/1953, f. 6- 9.
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arhiviştilor

O problemă fundamentală pentru progresul Arhivelor a reprezentat-o,
întotdeauna, pregătirea cadrelor. Într-unul din memoriile sale, în care pleda
pentru necesitatea menţinerii Şcolii de Arhivistică, în 1941, Aurelian
Sacerdoţeanu arăta că şi în acel moment societatea românească ducea lipsă de
specialişti: "Obligaţiile arhivistului nu sunt obligaţii de teorie sau de rutină
nedirijată. Ei trebuie să ştie cum se află un isvor arhivistic, cum se conservă şi
cum se protejează şi mai ales cum se clasează şi se pune la dispoziţia
cercetătorului. Prin arhivişti-paleografi, nu trebuie să se înţeleagă numai viitorii
paleografi şi arhivişti de arhive, funcţionari de carieră, ci şi acei specialişti care
doresc ca în studiile lor istorice să folosească direct isvorul. La noi, mai mult
decât oriunde aiurea, se simte stringentă nevoie a acestui specialist format" 14 .
Arhivistul trebuie să aibă aceeaşi formaţie ca istoricul, fiind, însă,
obligat să aprofundeze anumite domenii. Aceste cunoştiinţe sunt specifice
disciplinelor cunoscute ca ştiinţe auxiliare ale istoriei: paleografia, cronologia,
geografia istorică, dreptul, genealogia, heraldica, sigilografia, filologia,
diplomatica, bibliografia. Unele din aceste discipline îl ajută pe arhivist să
cunoască cuprinsul actelor păstrate în arhive, altele să le pună în ordine, să le
studieze şi să le dovedească valoarea probatorie sau informativă. El trebuie să
cunoască şi tot felul de regimuri, guvernări, evoluţia unor instituţii. Pe de altă
parte, învăţând arhivistica, arhivistul ajunge să cunoască istoricul şi legislaţia
arhivistică generală şi specială, precum şi elementele specifice activităţii sale
profesionale.
Regulamentului pentru organizarea serviciului Archivelor Statului din
1872 nu avea precizări clare cu privire la pregătirea personalului, menţionând
doar gradele funcţionarilor şi existenţa a doi translatori de limbă greacă şi limbi
slave. Situaţia s-a clarificat după punerea în aplicare a Legii pentru organizarea
Arhivelor Statului din anul1925, unde, în art. 11, pentru ocuparea posturilor se
cerea pentru funcţiile superioare, licenţa sau doctoratul, iar pentru funcţiile
inferioare, absolvirea de studii secundare. Posturile de copişti-caligrafi,
paleografi şi translatori se completau numai prin examen; această dispoziţie
exista şi în regulamentele anterioare.
Recrutarea arhiviştilor se realiza printr-un examen de admitere, cu
concurenţi diplomaţi universitari (în istorie, dar puteau fi admişi şi doctori,
ingineri, jurişti, filologi, filozofi), sau prin examen dintre diplomaţii şcolilor
speciale de pregătire profesională (acolo unde existau - în Franţa, Austria,
Portugalia, iar în România din anul 1924). Deoarece existau prea puţine şcoli
speciale de arhivistică, recrutarea continua să se facă din cadre pregătite în altă

14

Idem, fond Şcoala de Arhivistică, d. 29/1941, f. 329.
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de obicei în istorie, urmând

să-şi

completeze

cunoştiinţele

prin practica

15

în arhive .
La începutul secolului al XX-lea, posturile din Arhivele Statului erau
ocupate numai prin concurs, iar directorul Dimitrie Onciul dădea multă atenţie
acestui mod de recrutare a cadrelor. De exemplu, în iunie 1901, constituindu-se
o comisie examinatorie din 4 membri, candidaţii au dat probe scrise la
caligrafie, paleografie româno-chirilică, istoria românilor şi limbi străine.
16
Lucrările scrise erau secrete şi se puneau note •
În 1924, datorită eforturilor academicianului Constantin Moisil, director
al Arhivelor Statului, s-a înfiinţat Şcoala Practică de Arhivari-Paleografi, o
instituţie asemănătoare cu cele existente la Paris, Madrid, Veneţia, Leningrad,
Vatican sau Liverpool. Aceasta a funcţionat pe lângă D.G.A.S., care-i punea la
dispoziţie localul, biblioteca şi materialul didactic. Sarcina şcolii era de a
pregăti personalul de specialitate necesar Arhivelor, registraturilor diferitelor
autorităţi şi funcţionari speciali pentru bibliotecile publice 17 •
Activitatea Şcolii de Arhivistică a fost remarcabilă: 729 de absolvenţi în
perioada 1924-193 8, dintre care 28 au obţinut diploma cu lucrări originale,
întocmite după migăloase cercetări în arhivă (numărullicenţiaţilor nu era totuşi
mic în comparaţie cu "ţcole des Chartes, care în primii 14 ani avea mai puţin de
25 diplomaţi, dar mai mulţi absolvenţi) 18 •
Este de reţinut că aproape toţi funcţionarii din Arhive (excepţia o
constituiau servitorii) aveau studii medii sau chiar superioare, situaţie
demonstrabilă chiar din anul 1901 sau în 1913. Şi în 1948, toate funcţiile de la
director, la paleograf, erau ocupate de absolvenţi ai facultăţilor de litere,
teologie, geografie şi drept, fiind înregistrate doar 2 cazuri cu bacalaureat şi
unul cu studii neterminate 19 • Situaţia era asemănătoare în 1951, unde nu mai
apar licenţiaţii în teologie! 20
În contextul participării României la cel de-Al Doilea Război Mondial
şi, ulterior, trecerea la regimul comunist, Şcoala de Arhivistică a cunoscut un
declin. Ea a fost desfiinţată în anul 1941, reînfiinţată în 1942, ca în 1950 să
devină o secţie a Facultăţii de Istorie din Bucureşti (la sfârşitul anilor '70 a
dispărut şi această secţie). Această situaţie dificilă a personalului era remarcată
Aurelian Sacerdoţeanu, Pregătirea arhiviştilor, în "Hrisovul", V, 1945, Bucureşti, p. 33-34;
A.Vyttebrouck, Le recrutement et le debut de carriere du personnel scientifique des archives de
l'etat, C.I.A., Congresul international al Arhivelor, Bruxelles, sept. 1964, p. 8-11.
16
Arhivele Naţionale ale României, fond D.G.A.S., d. 211901, f. 126; D.G.A.S., Arhivele
Statului ... , p. 52.
17
Laurenţiu Mera, op. cit., p. 247.
18
Arhivele Naţionale ale României, fond Şcoala de Arhivistică, d. 20/1938, f. 116.
19
Idem, fond D.G.A.S., d. 2/1948, f. 77.
20
Idem, d. 128/1951, f. 44-48.
15
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şi

într-un referat al arhiviştilor din Direcţia Raionului Lenin la 28 iunie 1951:
"Problema formării cadrelor de activişti suferă o eclipsă prin desfiinţarea
Institutului de Arhivistică şi crearea, în loc, a unei secţii la Facultatea de Istorie,
unde numărul studenţilor s-a redus simţitor. [... ] Deoarece suntem informaţi că
la Facultatea de Istorie, de unde urmează să recrutăm şi noi pe arhivişti, pentru
anul viitor s-au programat numai 90 studenţi în anul I, este necesar să
intervenim la Ministerul Instrucţiei Publice, ca să adauge încă cel puţin 25-30
anume pentru secţia arhivistică. Dacă acest lucru nu se ~oate face la toate
facultăţile de istorie, să se prevadă măcar pentru Bucureşti." 1
În anii '60, completarea cunoştiinţelor de specialitate arhivistică se făcea
în cadrul D.G.A.S. prin cursuri de 3 ani, încheiate cu o lucrare ştiinţifică şi
susţinerea unui examen. Este adevărat că la aceste cursuri se studiau "principiile
de bază ale arhivisticii socialiste, arhivistica românească în anii regimului
democraţiei populare, statul în feudalism, capitalism şi democraţie populară",
dar şi activităţi specifice meseriei, precum "prelucrarea tehnica-ştiinţifică a
materialului documentar, evidenţa, expertizarea, completarea depozitelor
Arhivei Naţionale, păstrarea şi conservarea, folosirea multilaterală a
materialelor documentare, arhive speciale, activităţi de îndrumare şi control,
22
ştiinţe auxiliare şi limbi străine" .
Abia la 28 martie 1980, s-a organizat Centrul de Perfecţionare
Arhivistică, care s-a transformat, în anul 1992, în Şcoala Naţională de
Perfecţionare Arhivistică. S-a constituit atunci şi prima Facultate de Arhivistică
din România, ca o componentă a Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza",
dar patronată, din punct de vedere profesional, de Arhivele Naţionale ale
României. Ea a răspuns astfel problemei acutizate a formării specialiştilor în
domeniul arhivistic, urmare a creşterii considerabile a volumului activităţilor.
Astăzi, în conformitate cu Legea Arhivelor din 1996, capitolul V,
articolul 24: "Formarea, atestarea şi perfecţionarea personalului de specialitate
din Arhivele Naţionale, cât şi din celelalte unităţi creatoare şi deţinătoare de
documente de arhivă se realizează prin Facultatea de Arhivistică şi Şcoala
Naţională de Perfecţionare Arhivistică'm. În acest sens, Arhivele Naţionale din
România organizează anual cursuri de iniţiere în ştiinţa şi practica arhivistică,
pentru cadrele cu studii superioare şi pentru cele cu studii medii.

21

Idem, d. 2/1951, f. 80.
Idem, d.e1e 11911955, f.9, 4511961, f. 106, 10411961, f. 25.
23
Legea Arhivelor Naţionale, în "Monitorul Oficial al României", Partea 1, Anul VIII, Nr. 71,9
aprilie 1996, p. 20.
22
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III. Atribuţiile arhiviştilor
Aurelian Sacerdoţeanu, care cunoştea în profunzime sistemul Arhivelor,
considera că atribuţiile arhivistului sunt mai multe şi mai grele decât ale
istoricilor şi anume: a) de ordin ştiinţific- pentru a pregăti inventare, cataloage,
ghiduri de arhive, ediţii de documente şi b) de ordin tehnic - pentru a alege,
clasa, păstra şi comunica materialul arhivistic.
Un arhivist complet este cel care trebuie să îndeplinească o muncă de
hamal pentru a aşeza documentele la locul lor, o muncă de chimist şi de fizician
pentru restaurarea şi conservarea documentelor şi, "[ ... ] în sfărşit, abia acum
vine munca arhivistului, care i se recunoaşte îndeobşte: cunoaşterea cuprinsului
actelor ce va avea sub paza sa şi evidenţierea lui. Arhivistul, după ce a salvat
arhiva, are datoria să o facă utilă: prin clasare şi inventariere, prin crearea
posibilităţii pentru cercetător de a şti că există informaţia pe care o caută şi că o
poate avea repede" 24 .
Comparând reglementările stabilite la începutul secolului al XX-lea cu
cele contemporane, observăm existenţa unor atribuţii comune, un fel de atribuţii
clasice ale arhivistului: primirea (azi preluarea), conservarea, clasificarea (azi
fondarea şi ordonarea), inventarierea şi selecţionarea actelor istorice,
administrative, legislative, judecătoreşti şi a actelor privitoare la proprietatea
Statului, azi folosim teremenul de Fond Arhivistic Naţional. La 1900, printre
atribuţiile arhiviştilor erau şi traducerea actelor din limba greacă sau slavă,
semnarea corespondenţei din serviciul respectiv, îngrijirea biliotecii arhivei,
activităţi de care azi se ocupă persoane specializate.
În anii '50 şi '60, arhiviştii aveau repartizate muncă de teren şi depozit
(40% din timp) şi muncă ştiinţifică. În cadrul primului tip de sarcină, ei trebuiau
să cerceteze toate instituţiile deţinătoare sau generatoare de arhivă, să opereze
preluări şi selecţionări, iar în depozite să sistematizeze, să claseze, să
inventarieze şi să restaureze fondurile primite. Munca ştiinţifică presupunea
evidenţa documentelor, indexări de documente pe fonduri, fişarea lor în vederea
inventarierii, inventarierea manuscriselor, a sigiliilor, liste de selecţionare,
eliberarea certificatelor de vechime, supravegherea activităţii arhivarilor,
organizarea de expoziţii şi de cursuri interne pentru pregătirea personalului,
redactarea de lucrări de specialitate (indici) 25 . În acest sens, se cerea arhiviştilor
de la fiecare serviciu să contribuie cu articole şi informări la "Revista
Arhivelor", să scrie cel puţin un articol pe an 26 . Acest tip de activitate ştiinţifică
poate contribui la clarificarea unor aspecte ale muncii practice şi la schimburi
de experienţă. Este interesant că şi în anii '50, arhiviştii scriau frecvent articole
Arhivele Naţionale ale României, fond Şcoala de Arhivistică, d. 29/1941, f. 119.
Idem, fond D.G.A.S., d. 1/1950, f. 26-27, 17/1952, f. 30, 104/1961, f. 19.
26
Idem, d. 6/1950, f. 99, 119/1955, f.32, 102/1960, f. 3.
24

25
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în "Revista Arhivelor", colaborare pentru care erau plătiţi (pentru 40.000
semne, 900 lei, la care se reţin ea impozit de 2%) 27
Arhiviştii aveau, de asemenea, ca obligaţie profesională, elaborarea
unor referate anuale cu privire la experienţa concretă, tip de evaluare păstrat şi
după 1989, referatele având o tematică stabilită anual 28 .
O discuţie permanentă de-a lungul timpului poate fi observată, atât la
noi, cât şi pe plan internaţional, pe problematica activităţii ştiinţifice a
arhivistului. Directorii Arhivelor aveau obligaţia de a edita periodic condici cu
documentele din arhivă, o publicaţie ştiinţifică. În acel moment al istoriei,
arhivistul avea încă monopolul competenţei, el fiind singurul care ştia să
descifreze şi să analizeze documentul vechi. Avem încă modelul arhivistuluiistoric din secolul al XIX-lea, arhivistul ca erudit, care redactează inventare de
acte vechi, feudale, mai rar moderne, dar care are iniţiative erudite: fondează
societăţi istorice, publică documente şi lucrări istorice 29 .
Sub incidenţa unor noi factori, precum orientarea spre arhivele
contemporane, creşterea exponenţială a publicului Arhivelor - care determină
arhivistul să controleze accesul la informaţie a unui public foarte numeros,
foarte variat şi puţin specializat, sau organizarea de expoziţii, sesiuni ştiinţifice
-care sunt mari consumatoare de timp şi de energie, profesiunea de arhivist s-a
transformat într-o poziţie de observator şi companion al cercetării. De
asemenea, în România contemporană arhiviştii se confruntă şi cu dispariţia unor
instituţii din sistemul comunist, a căror arhivă este deseori preluată în regim de
urgenţă, neprelucrată, neselecţionată şi fără instrumente de evidenţă. Astfel,
numai între 1992-1994, Arhivele Naţionale au preluat 130.340.000 pagini de
documente, fără inventare ale creatorilor, majoritatea provenind de la instituţiile
statului comunise 0 .
Munca ştiinţifică a arhivistului este acum orientată în 4 direcţii:
elaborarea de instrumente de cercetare, de inventare şi repertorii specializate,
ghiduri pentru fondurile Arhivelor Naţionale - publicate anual şi ediţii de
documente. Aşadar, responsabilitatea ştiinţifică a arhivistului constă în
organizarea unei părţi importante din documentaţia istoricilor, orientarea
viitorului cercetării istorice prin evaluare şi selecţie, programare şi elaborare de
instrumente de cercetare, definirea priorităţilor în tema conservării. Toate
acestea demonstrează importanţa pregătirii istorice în formarea iniţială a
arhiviştilor şi necesitatea urmăririi regulate a evoluţiei gestiunie 1•
27

Idem, d. 3/1958, f. 37.
Idem, d. 10411961, f. 11.
29
Galland, Bruno, La participation de /'archiviste a la recherche historique: un râie
redefinir?, S.T.I.A., 2005, p. 4
3
Carmen Dobrotă, Diana Joita, op. cit." p. 12.
31
Bruno Galland, op. cit., p. 9.
28

°
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Înaintea tuturor opiniilor şi discuţiilor ramane msa miSiunea
fundamentală a arhivistului, aceea de a conserva şi organiza pentru a face
cunoscut, sau după cum rezuma un arhivist francez: "arhivistul este înainte de
toate, un informator" 32 .
Nici condiţiile de depozitare a Arhivelor nu s-au schimbat în mod
fundamental. Deşi astăzi arhivele sunt păstrate în 60 de localuri, din care 24
clădiri noi, special amenajate 33 , deseori acestea nu oferă condiţiile cele mai
elementare de păstrare a documentelor.
Este interesant că legislaţia a prevăzut în permanenţă şi aspecte privind
comportamentul social şi moral ale arhivistului, evident determinate de calitatea
sa de funcţionar public. Astfel, Regulamentul pentru organizarea serviciului
Archivelor Statului din 1872, în art. 13, dar şi Legea privind Statutul
Funcţionarului public, art. 70, conţin pedepse pentru "incorectitudine,
incapacitate, imoralitate sau purtare rea în societate", care mergeau de la
avertisment, până la amendă şi excludere din instituţie. În ultimul act legislativ
menţionat, la art. 2, lit. G, se condiţionează chiar admiterea în cadrul
34
funcţionarilor publici, de lipsa oricărei condamnări . La fel sunt caracterizările
realizate chiar în plină epocă socialistă, o dată cu darea de seamă anuală, unde
salariaţii erau evaluaţi în primul rând pentru atitudinea faţă de munca lor35 . Se
organizau adesea controale şi erau semnalate deficienţele întâlnite, precum
absenţa de la serviciu (se scadeau din leafă), concediile neanunţate la Direcţie,
neglijenţe în asigurarea securităţii documentelor36 . Se efectuau seminarii cu
ocazia şedinţelor de analiză trimestriale şi examene la sfărşit de an, la fel ca şi
astăzi. Persoanele necorespunzătoare profesional ori neglijente erau mutate la
depozite3 7 .
În concluzie, nu putem decât să adoptăm opinia lui Aurelian
Sacerdoţeanu: "În arhivă trebuie muncă, onestitate şi abnegaţie. Arhivistul care
nu pricepe că trebuie să claseze materialul ce are în grija sa, să-1 inventarieze,
să-1 regesteze, să-1 pună uşor la îndemână, nu merită acest nume. Arhivistul care
îl lasă în starea amorfă în care 1-a primit, care n-are prezent în minte oricând a
ceea ce are în grija sa, care de fiecare dată trebuie să se informeze, să se pună în
curent cu însăşi arhiva sa, acela trebuie să-şi găsească o altă ocupaţie" 38 .
32

Ibidem, p. 10.
Ioan Scurtu, op. cit.,, p. 5.
34
Legea nr. 188 privind Statutul funcfionarilor publici, în ,,Monitorul Oficial al României", An
XI, Nr. 600, din 8 decembrie 1999, p. 1.
33

Arhivele Naţionale ale României, fond D.G.A.S., d. 104/1961, f. 32;
ldem, d. 10211960, f. 17.
37
1dem,d.ll2/1960,f.l; 17/1962,f.2; 100/1962,f.l.
38
ldem, fond Şcoala de Arhivistică, d. 29/1941.
35

36
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IV. Salarizarea
În general, salarizarea arhiviştilor a cunoscut o evoluţie oscilantă, ea
fiind determinată de evoluţia economică generală a României, de politica
salarială, de forurile tutelare, dar şi de evoluţia instituţiei Arhivelor Statului.
La începutul secolului al XX-lea salarizarea funcţionarilor din Arhive a
cunoscut o perioadă dificilă. Astfel, statul de salariu pe luna ianuarie 1901
39
prezintă salarii relativ bune în epocă, dar care nu s-au menţinut ulterior . În
anul 1906, salariile erau cam la fel cu cele din a doua jumătate a anului 1901,
chiar mai mici: la arhivari de la 272 lei, la 270 lei, la ajutor de arhivar la 140 lei,
în timp ce în 1907, se înregistrează o uşoară creştere la unele categorii. Abia în
anul 1911 se înregistrează o creştere salarială şi în urma insistenţelor lui
Dimitrie Onciul, în schemă s-a introdus şi postul de bibliotecar. Totodată,
pentru ordonarea materialului în depozite, erau angajate şi câteva persoane
temporar40 .
Personalul era nemulţumit de cuantumul salariilor, necorespunzătoare
nivelului lor de pregătire şi muncii prestate. În anul 1926, într-un raport către
Ministerul Culturii Naţionale, academicianul Constantin Moisil, directorul
Arhivelor Statului, insista în acest sens, arătând că: "Se va accentua şi mai mult
starea de nemulţumire, ce mai ales de la război încoace a cuprins pe funcţionarii
Arhivelor Statului. În adevăr aceşti funcţionari au fost puşi într-o situaţie
materială inferioară celorlalţi funcţionari ai statului, deşi posedă titluri egale sau
chiar superioare ... Din această cauză ei se pregătesc să demisioneze, iar alţii
intenţionează să dea ministerul în judecată, dacă nu li se face dreptate" 41 .
Prin Decretul nr. 2.352 din 4 august 1934, se publica o nouă lege
modificatoare a titlurilor şi salariilor arhiviştilor, care scădeau simţitor. Pe cale
bugetară, ele au fost însă normalizate în 1939.
Prin Codul funcţionarii publici din 8 iunie 1940, arhiviştii au obţinut o
grupare aparte şi o salarizare deosebită, superioară similariilor din alte instituţii,
ei ajungând la o poziţie egală şi uneori superioară învăţătorului (5.500-8.500
lei), profesorului universitar (6.000-17.000 lei), inginerului (15.000 lei),
inspectorul de poliţie (8.000 lei), sau căpitan (12.000 lei). 42

39

Idem, fond D.G.A.S., d. 2/1901, f. 4, 12, 21.
Idem, d. 2/1901, f, 14, 23, 37, 6/1911, f. 135; D.G.A.S., Arhivele Statului ... , p. 54.
41
Idem, d. 2/1926; D.G.A.S., Arhivele Statului ... , p. 56.
42
Idem, d. 6/1950, f. 96; ,.Monitorul Oficial", nr. 16/19 ianuarie 1941, p. 250-300; Aurelian
Sacerdoţeanu, Darea de seamă despre Arhivele Statului pe 1942, făcută către Consiliul de
Perfecţionare (1 ianuarie- 31 decembrie 1940), în Revista Arhivelor, IV 2, 1941, Bucureşti, p.
339.
40
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Salariile arhivari1or şi paleografilor de la Arhivele Statului erau:
Gradul
Tipul de salariu:
Tipul de salariu:
Nr.
Lei
20
15.000
Arhivar principal el. I-a
21
13.500
Arhivar principal el. II-a
23
12.000
Arhivar el. I-a
26
9.500
Arhivar el. II-a
28
8.500
Arhivar ajutor el. I-a
Arhivar ajutor el. Il-a
30
7.500
31
7.000
Paleograf el. I-a
33
6.000
Paleograf el. II-a
35
5.000
Paleograf el. III-a
Tabelele de încadrare a arhiviştilor din 1949, i-au coborât însă din nou
sub o limită nedreaptă. La 1 feb. 1951, Arhivele Statului au trecut de la
Ministerul Învăţământului Public, la Ministerul Afacerilor Interne, unde
personalul Arhivelor beneficia de un regim avantajos 43 .
În perioada comunistă a României, această inegalitate a persistat, aşa
cum reiese şi dintr-un raport de activitate 1951, unde se menţiona temerea că
recrutarea arhiviştilor va fi mai dificilă, în condiţiile îmbunătăţirii situaţiei
materiale a profesorilor şi restrângerea posibilităţilor de transferare, precum şi
datorită diferenţei dintre categoria de pornire a arhiviştilor (VII), faţă de cea
profesorilor (VIII) 44 .
De reţinut şi reglementarea concediilor plătite, care, conform
Regulamentului pentru organizarea serviciului Archivelor Statului din 1872,
Titlul III, erau acordate doar de ministru, la recomandarea directorului, în cazul
absenţei n~u~tificate salariatul fiind demis (cazul copistului Sergiu Cujbă din
anul 1901) 5• In anul 1901, funcţionarii Arhivelor Statului din Bucureşti au avut
dreptul la o lună de concediu (excepţie Ilie Bărbulescu căruia i s-a aprobat
concediu de 45 de zile), în lunile iulie, august sau septembrie 46 . Şi în anii '40
concediile erau fixate pentru lunile mai-august de către directorul general47 .
Începând cu anii '50, concediile puteau fi planificate în toate lunile anului,
durata lor fiind stabilită după vechimea în câmpul muncii şi după vârstă,
începând cu 14 zile, apoi 21 zile, după 10 ani adăugându-se câte o zi, fără a se
depăşi 3048 . Mulţi salariaţi îşi petreceau concediile în staţiuni, cele mai
43
44
45

46

47
48

Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,

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

108/1954, f. 93, 105.
128/1951, f. 9.
2/1901, f. 76, 77, 81-83, 85.
2/1901, f. 163.
3/1944, voi II, f. 16, l/1946, f. 22.
1/1950, f. 36, 92/1953, f. 10, 107/1962, f. 3.
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frecventate fiind Călimăneşti, Herculane, Vatra Domei, Slănic Moldova (poate
aveau asigurate bilete în cadrul serviciului, sau aveau probleme de sănătate),
sau la Sinaia, Predeal.
Se pare că în perioada regimului comunist din România, personalul
Arhivelor Istorice Centrale a avut mari probleme medicale, deoarece numărul
zilelor de concediu medical (859) a depăşit pe cel alle concediilor de odihnă
(711)! Desigur, pot fi găsite şi alte explicaţii ale acestor absenţe ce se ridicau la
6,48% din timpul total, arhiviştii din Bucureşti fiind pe locul 4 din ţară, după
Galaţi (8,91 %), Cluj (8,01 %) şi Timişoara (7,89%). În aceeaşi perioadă,
statisticile prezintă un număr destul de mare de absenţe motivate (362), dar
puţine absenţe nemotivate (12).
În 1944, salariaţii erau obligaţi să ceară autorizaţii pentru căsătorie,
conform Statutului Funcţionarilor Publici, art. 43 49 , iar în cazul unei sarcini,
renunţau la salariul de la D.G.A.S. 50 Pe de altă parte, documentele
demonstrează că personalul Arhivelor primea şi indemnizaţii de scumpete 51 ,
suplimente de familie, sau pentru merite şi activităţi excepţionale (de exemplu,
Aurelian Sacerdoţeanu, directorul Şcolii de Arhivistică, a primit o astfel de
indemnizaţie, în valoare de 8 000 lei, în luna decembrie 1943), indemnizaţii de
înmormântare (de exemplu, Gh. Titiriga, om de serviciu, a primit 4000 lei
pentru înmormântarea copilului său), sau înlesniri şi asistenţă pentru
funcţionarii cu tuberculoză 5 .
Documentele au demonstrat şi o anumită gradare a funcţiilor arhivistului
de la începutul secolului al XX-lea, care începea activitatea în arhive ca
împiegat sau copist-paleograf, era avansat la ajutor bibliotecar, ajutor arhivar şi
apoi arhivar cu diferite gradaţii. Erau înregistrate şi alte grade, precum ajutor de
registrator, sau translator53 . În perioada comunistă sunt înregistrate funcţiile de
arhivist (ajutor, şef, principal), inspector şi referent. Conform reglementărilor
din anii '90, gradele arhivistului sunt în ordine: debutant, asistent, principal şi
supenor.
O problemă a personalului Arhivelor Statului a fost şi mai este, lipsa de
stabilitate, migrarea salariaţilor. De exemplu, conform statelor de salarii din
1901, 1906 şi 1911, doar 6 salariaţi din 1901 mai erau la D.G.A.S. în 1906 şi
abia 4 se regăsesc pe statele din 1911. În acest caz, instabilitatea este mai mare
la gradele inferioare şi mai mică la cele superioare, ceea ce demonstrează
probabil nemulţumiri salariale şi neimplicare profesională la cei mai tineri. Şi în
perioada comunistă, fenomenul a persistat.
49

50

51
52
53

ldem,
ldem,
ldem,
ldem,
ldem,

d.
d.
d.
d.
d.

3/1944, vol 1, f. 45.
3/1944, vol II, f. 70.
3/1944, vol II, f. 121.
311944, vol. 1, f. 8, 17, vol. II, f. 100.
22611925, f. 3-28.
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De reţinut şi situaţia privilegiată a arhiviştilor din Bucureşti, comparativ
cu cei din provincie. Astfel, funcţionarii din Capitală beneficiau de cel mai
ridicat supliment de localitate (25%), precum şi de o salarizare superioară.
Totuşi, în zilele noastre, când Arhivele Naţionale sunt integrate
Ministerului Afacerilor Interne, salarizarea arhiviştilor a cunoscut o substanţială
îmbunătăţire. Încă din anii '90, salariile arhiviştilor sunt superioare celor ale
profesorilor din sistemul preuniversitar, comparabile cu cele ale profesorilor
universitari, dacă integrăm în salariul arhiviştilor şi sporul de hrană, care nu este
încă definitiv. În contextul societăţii române contemporane, această comparaţie
demonstrează însă declinul statutului profesorului şi nu un salariu foarte mare al
arhivistului. În acest sens, se poate face comparaţia salarială între arhivişti şi
poliţişti, dezavantajoasă pentru primii, nu numai în România, ci chiar şi în
Occident: în Anglia un tânăr arhivist, cu un an sau doi de experienţă şi un curs
postuniversitar, i se oferă un salariu de 17.500 lire, la fel ca unui poliţist
începător 54 •

V.Concluzii
În perioada interbelică, Constantin Moisil spunea despre imaginea
instituţiei Arhivelor Statului în societatea românească următoarele: "Am fost
surprins când am constatat cât de puţin era cunoscută şi preţuită această
instituţie şi cât de mic era numărul acelora care îşi dădeau seama de importanţa
ei ... Faţă de această lipsă de înţelegere a rostului Arhivelor Statului, ar trebui să
încep o întinsă campanie de lămurire a publicului prin articole de ziare,
conferinţe publice, expoziţii de material arhivistic ... " 55 •
Nici imaginea arhivistului nu era mai bună: "Se crede, îndeobşte, că
instituţia aceasta nu are altă menire, decât să îngrămădească în clădirile ei
sumbre şi morocănoase, înconjurate de ziduri de cetate şi izolate de restul lumii,
hârţoage învechite, dosare şi condici mucegăite, sigilii scoase din uz şi alte
vechituri <netrebnice>, scrise toate cu slove pe care puţini le mai pot citi şi mai
puţini le pot înţelege. Odată depus în arhive, acest material nu mai are prilejul
să fie scos la lumina zilei, decât în rarele cazuri când vreun cercetător maniac se
abate pe acolo spre a scormoni tainele trecutului" 56 .
Salarizarea personalului arhivelor la 1900 demonstra această lipsă de
interes şi de cunoaştere a importanţei activităţii arhivistului. El era astfel
integrat printre funcţionarii "neproductivi" ai statului, alături de preoţi, fiind
considerat mai puţin instruit decât învăţătorul, iar roadele muncii sale mai puţin
54

55

56

Margaret Tumer, ls the Profession stil/ Attractive?, în COMA, 2003, p. 131.
Arhivele Naţionale ale României, fond D. G. A. S., d. 4/1939, filele 51 - 57.
Constantin Moisil, Arhivele Statului, în Boabe de grâu, AnI, nr. 10, decembrie 1930, p. 592.
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importante decât cele ale medicului, inginerului sau ofiţerului. Treptat, însă
statutul arhivistului cunoştea o îmbunătăţire, observabilă atât în domeniul
salarial, cât şi în legislaţie. Astfel, în Legea pentru organizarea Arhivelor
Statului din anul 1925, art. 10, apare precizarea că funcţionarii Arhivelor
Statului erau numiţi sau confirmaţi prin decret regal şi erau inamovibili.
Treptat situaţia arhivistului s-a deteriorat tot mai mult, astfel la sfărşitul
anilor '70, din nomenclatorul Ministerului Muncii a dispărut profesia de
arhivist, în totală opoziţie cu toate celelalte state 57 • Poate a contribuit la această
stare şi slaba implicare ideologică a arhiviştilor 58 . Astfel, într-un raport din
1961 asupra stării Arhivelor Statului 59 , se preciza că în întreaga reţea arhivistică
sunt doar 36 membri de partid şi 59 membri U.T.M., recrutarea lor realizânduse din rândul abolvenţilor facultăţilor de ştiinţe sociale şi ai secţiei de
Arhivistică a Facultăţii de Istorie din Bucureşti. Se pare că funcţionarii
Arhivelor erau prea implicaţi profesional pentru a mai face şi politică.
Chiar şi în capitolul "Personalul Arhivelor" al Legii Arhivelor
Nafionale, nu se pomeneşte despre arhivarilarhivişti. Este probabil consecinţă a
schimbărilor lente, dar continue, a mentalităţilor cu privire la locul şi rolul
arhivelor în societatea noastră. Decenii la rând, arhivarii au fost marginalizaţi,
fiind consideraţi şi trataţi drept o categorie inferioară a funcţionarilor.
Abia în Ordonanta de Urgenţă, numărul 24 din 30 martie 2000, emisă de
Guvernul României, având ca temă stabilirea salariilor de bază pentru
personalul contractual din sectorul bugetar, în Nomenclatorul de funcţii
specifice Arhivelor Naţionale sunt cuprinse şi funcţiile de arhivist, pentru
personalul cu studii superioare şi cea de arhivar, pentru personalul cu studii
medii 60 .
Neavând posibilitatea de a publica sub numele lor lucrările specifice
(inventarele, ghidurile), arhiviştii se simt plasaţi într-o poziţie de inferioritate
faţă de universitari, care publică din ce în ce mai mult. Această frustrare este cu
atât mai vie, cu cât recunoaşterea administrativă, singura alternativă, se lasă
aşteptată. Pe de altă parte, arhivistul a rămas singurul care analizează contextul
producerii unui document, ştie de ce un document sau fond este conservat, care
este raportul dintre structura sa organică şi organizarea actuală. Restituirea
acestor informaţii şi punerea lor în perspectivă, constituie contribuţia originală
şi necesară a arhivistului la scrierea istoriei. Totodată, percepţia oamenilor
privind arhivistul tipic, s-a menţinut, în România, şi nu numai, la imaginea unei
persoane introvertite, care nu poate relaţiona cu alţi oameni, cu nici o aptitudine
Ştefan Hunnuzache, Câteva gânduri despre formarea profesională a arhiviştilor, în Revista
Arhivelor, nr. 4, Bucureşti, 1991, p. 553.
58
Arhivele Naţionale ale României, fond D.G.A.S, d. 128/1951, f. 9.
59
Idem, d. 45/1961, f. 58.
60
,,Monitorul Oficial", Partea 1, Nr. 138, din 30 martie 2000, p. 16.
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socială,

probabil arătând neobişnuit şi prăfuit (ca şi arhivele lui) şi cu siguranţă
necăsătorit. Ar trebui să ne străduim mai mult, pentru a impune imaginea
arhivistului de informator profesionist, funcţionar de stat, dar şi om de ştiinţă,
mai specializat decât un istoric, sociabil, capabil de a fi avizat cu noua legislaţie
sau cu informatica, adaptabil 61 •
Crearea unui statut corespunzător rolului şi importanţei funcţiei
lucrătorului din Arhive, acordarea de mai multe oportunităţi de dezvoltare a
carierei, modernizarea mediului şi modului de lucru, constituie condiţii necesare
pentru schimbarea mentalităţii faţă de meseria de arhivist, persoană cu vaste
cunoştiinţe teoretice şi experienţă practică, chemată să dea viaţă unor mormane
de documente, fără evidenţe.

61

Margaret Tumer, op. cit, p. 132; A.Vyttebrouck, op. cit.. , p. 35.
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O pagină a monografiei sanitare a Severin ului - 1938
Nicuşor- Marian PELE-TRĂILO IV

A Page of the Sanitary Monograph of Severin- 1938
Abstract
At the end of the interwar period Turnu Severin was dealing with a lot of
problems from the helth, salubrions an urban spectrum.
The improvement of the medical and social life of the city population was the
main concern of the Turnu Severin city. It has been taking account of improving the
alimentation conditions, prevention and treating the social and contagious disease
keeping the state of hygiene in the public spaces and institutions.
Keywords: sanitary service, contagious disease, prostitution, comunal
bathrooms, "Cioşani" Enterprises, Sanitary Efory

Potrivit ordinului Ministerului Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale nr. 5945/9
august 1938, s-a dispus autorităţilor administrative urbane şi rurale întocmirea
de monografii sanitare. Demersul forului central viza o transpunere cât mai
precisă a situaţiei generale sanitare la nivel naţional pentru identificarea
problemelor din sistem şi adoptarea de măsuri în vederea îmbunătăţirii gradului
de sănătate publică a individului, colectivităţii, dar şi instituţiilor de resort
subordonate. Lucrarea, în fapt, urma să se întemeieze pe realizarea de anchete,
cercetări, situaţii de fapte şi fenomene pe teren, cumulând informaţii amănunţite
despre: geografia localităţii, climat, populaţie, geniu sanitar, administraţia
sanitară; tabele şi situaţii statistice demografice axate pe gradul de mortalitate
generală, mortalitate infantilă, boli epidemice, sociale, igienă edilitară, sănătate
publică. La nivelul oraşului Tumu Severin, sarcina ducerii la îndeplinire a
demersului a revenit, instituţional, Serviciului Sanitar orăşenesc şi personalului
medical stabil al urbei compus din doi medici, doi agenţi sanitari şi două moaşe.
Echipa de cercetare a fost completată de oficiantul sanitar al azilului de bătrâni,
ca personal sanitar auxiliar, având şi concursul organelor poliţieneşti compuse
din echipe de gardieni publici puşi sub comanda unui comisar, încadraţi cu
echipe de 1Opremilitari 1•
1

Arhivele Naţionale Mehedinti, fond Primăria Turnu Severin, d. 14/1938, f. 191.
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Planul şi tehnica de lucru în teren, bazată pe instrucţiunile primite, dar şi
pe iniţiative proprii, a presupus o bună organizare a muncii în echipă, oraşul a
fost împărţit în sectoare, zone şi cartiere, rezultatele obţinute fiind centralizate
la sfârşitul fiecărei zile prin încheierea de procese-verbale sau însemnări în
carneţele. Grupele de lucru formate din personalul salariat al serviciului
Edilitate din cadrul Primăriei îşi desfăşurau activitatea, fiecare în sectorul lor,
sub directa supraveghere a unui agent sanitar sau moaşă. Controlul lucrărilor pe
teren se realiza de către cei doi medici supraveghetori şi personalul sanitar
abilitae.
Pe baza "metodelor şi mijloacelor" de lucru stabilite, chestionare,
anchete, cercetări de teren, s-a creionat o realitate sanitară potrivit căreia oraşul
de reşedinţă Turnu Severin, la 1 octombrie 1938, avea un număr de 29.925 de
locuitori 3 , conform datelor furnizate de biroul populaţiei, dintre care 15.445
2
bărbaţi şi 14 480 femei 4 , cu o densitate de 14,6 loclkrn • Ca ocupaţii
profesionale, locuitorii oraşului se înscriau în categoriile: mici meseriaşi,
comercianţi, funcţionari, militari, lucrători la Ateliere C.F.R. şi Şantierul Naval,
iar într-o pondere mai mică, lucrători în fabrici, lucrători manuali, grădinărit,
5
populaţie şcolară şi pensionari . Mişcarea aparatului demografic s-a caracterizat
prin înregistrarea unui număr de 434 de născuţi, 34 de născuţi morţi, 282 de
căsătorii, 64 divorţuri şi 408 decese din care: 44 suferinzi de tuberculoză, 40
boli cardiace, 66 bronşite şi pneumonii, 52 de copii cu vârstă de până la doi ani
decedaţi din cauza diareei şi a bolii primei copilării şi alţi 73 de copii decedaţi
cu vârstă de până la un an.
Cu rol de coordonare, activitatea de asistenţă medicală era asigurată de
Serviciul Sanitar al oraşului, organizat sub controlul Primăriei şi cu buget
independent, asigurat anual, pe de o parte de Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirii
Sociale şi, pe de altă parte, de Primăria oraşului Turnu Severin. Administraţia
locală repartiza Serviciului Sanitar 25.000 de lei, dintr-un buget total care se
ridica anual la 12.847.316lei, 6 suma, însă ce va fi mereu suplimentată ajungând
în vremea războiului la 30.000 leC.
Serviciul propriu-zis de asistenţă medicală a fost asigurat prin două
dispensare, unul de boli obişnuite aflat sub conducerea doctorului V. Balaban,
2

Ibidem,
Ibidem.
4
Ibidem,
5
Ibidem,
6
Ibidem,
7
Ibidem,

f. 192.

3

f. 107.
f. 190.
f. 124.
f. 167.
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la 1 noiembrie 1938, când s-a pensionat pentru limită de vârstă, ajutat de
un agent sanitar şi o moaşă şi un al doilea dispensar pentru boli antivenerice,
prevăzut cu un agent sanitar şi o moaşă, condus de doctorul N. Ionescu-Govora,
care prin decizia ministerială nr. 50215/1 septembrie 1941 a fost desemnat şi
membru în Eforia Sanitară a Serviciului Sanitar al judeţului. 8 Raportul medical
anual pentru cele două unităţi medicale consemna 9772 de consultaţii, aplicarea
de tratament de specialitate pentru 446 de pacienţi contaminaţi cu sifilis, cărora
le-a fost aplicat un număr de 1316 injecţii arsenicale, 1593 injecţii mercuriale,
1166 bismutice, între altele fiind trataţi şi 22 de pacienţi suferinzi de gonoree.
Pe lângă cele două dispensare, activitatea medicală de specialitate a mai
fost asigurată de un dispensar de puericultură unde doctorul N. Ionescu Govora
a oferit consultaţii pentru 890 de copii sugari cu vârstă cuprinsă între O şi 3 ani.
Acestei unităţi medicale, ministerul de resort i-a atribuit lunar un buget de 1000
de lei exclusiv pentru achiziţionarea şi distribuirea de medicamente, alimente şi
îmbrăcăminte 9 .
În acelaşi timp, la nivel de oraş, organizarea sanitară se baza pe un spital
public orăşenesc de dimensiuni medii spre mari pentru acea perioadă, cu 100 de
paturi bugetare şi 60 nebugetare, împărţite pe secţiile medicale: chirurgie, boli
interne, radiologie, boli contagioase, secţia antirabică şi un laborator de analize
medicale. La nivel de secţie, unitatea medicală dispunea de un medic primar şi
unul secundar, sprijiniţi de personal administrativ şi sanitar auxiliar. Întrucât în
oraş nu exista maternitate, tot către spital erau îndrumate şi femeile gravide
lipsite de mijloace şi care nu puteau fi asistate la domiciliu în condiţii de igienă,
pentru asigurarea şi administrarea tratamentului de specialitate 10 .
De asemenea, în oraş mai funcţionau servicii de asistenţă medicală cu
statut de dispensare ce deserveau principalele unităţi economice, respectiv: un
dispensar P.C.A., un dispensar C.F.R., sub numele de Casa Muncii, deservit de
trei medici şi doi agenţi sanitari, un dispensar pentru personalul salariat din
cadrul atelierelor C.F.R., deservit de un medic şi un agent sanitar, un dispensar
la Casa asiguraţilor sociali cu 4 medici, un agent sanitar şi o moaşă, dispensarul
Societăţii "Principele Mircea" şi azilul de bătrâni întreţinut de Ministerul
Sănătăţii şi Asistenţei Sociale cu 20 de paturi bugetate, condus de medicul

8

Idem, d. 7/1940, f. 9.
Ibidem, f. 162.
10
Idem, d. 1411938, f. 161.

9
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Ionescu-Govora, sprijinit de un oficiant sanitar şi o infinnieră, şi un serviciu
sanitar al portului cu un medic şi un agent sanitar 11 •
La sfârşitul anului 1938, bilanţul oferit de unităţile medicale de pe raza
oraşului Turnu Severin consemnau la capitolul boli contagioase 28 de cazuri de
scarlantină dintre care 3 s-au soldat cu decese, 4 pacienţi suferinzi de febră
tifoidă, alţi 4 de difterie, dintre care un caz soldat cu deces, 4 7 rujeolă dintre
care un deces, 7 oureillon, 1 caz de tifos exantematic, fiind vorba despre un
pacient venit infestat de la Galaţi 12 şi care a fost izolat prin spitalizare, 15 de
tuse convulsivă, doi pacienţi infestaţi de erizipel dintre care unul soldat cu
deces, şi un pacient depistat cu dalac. În toate cazurile semnalate, factorii de
răspundere au adoptat măsuri preventive în vederea împiedicării răspândirii
bolilor 13 • În genere, s-a procedat la internarea şi tratarea contagioşilor în spital
şi, totodată, au fost dezinfectate 104 locuinţe, dintre care 32 de etuvări, pentru
24 de cazuri s-au folosit aparate de fonnolizare şi în alte 48 de situaţii au fost
utilizate substanţe dezinfectante.
O atenţie specială a fost acordată tifosului exantematic, în sensul sporirii
măsurilor de supraveghere şi prevenţie în împrejurimile şi cartierele unde a fost
depistat. În acest sens, s-au realizat 18 desinfecţii, 302 îmbăieri şi etuvări la
vagabonzi şi în locuinţele de domiciliu 14 •
La capitolul boli sociale, dacă în intervalul de referinţă 1933-1937,
documentele medicale consemnează doar 82 de cazuri de tuberculoză, în cursul
anului 1938, situaţia a devenit una alarmantă, 36 de noi pacienţi fiind
diagnosticaţi cu această maladie, iar dintr-un total de 118 cazuri, 24 s-au soldat
cu decese. În acelaşi interval de referinţă documentele menţionează 902 pacienţi
diagnosticaţi cu sifilis, la care se vor agăuga în cursul anului 1938 alţi 48, dintre
aceştia, 446 fiind trataţi la dispensarul de boli venerice. În proporţii sensibil
inferioare, statisticile medicale consemnează 22 de pacienţi noi suferinzi
blenoragie, integral trataţi la dispensarul veneric şi doar 1O cazuri de cancer,
însă toate soldate cu decese 15 •
Transportul pacienţilor infestaţi sau netransportabili de la domiciliu
către unităţile medicale şi invers se realiza în mod gratuit de către Primărie cu
vehicule hipo, prevăzute cu pat sau targă, asfel amenajate pentru a putea fi uşor
dezinfectate prin spălare cu substanţe antiseptice.
11

Ibidem, f. 124.
Ibidem, f. 62.
13
Ibidem, f. 167.
14
Ibidem.
15
Ibidem.
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Un "agent de dezagregare socială" aflat în atenţia autorităţilor medicale
şi poliţieneşti l-a reprezentat prostituţia, statistica anului 1929 consemnând un
număr de 155 de prostituate, care-şi desfăşurau activitatea în hanuri şi
hoteluri 16 . La nivelul anului 1938, deşi în oraş, scriptic, nu sunt menţionate
bordeluri, unităţile medicale aveau în evidenţe un număr de 24 de prostituate. În
vederea prevenirii răspândirii cu rapiditate a bolilor venerice având această
cauză, practicile sanitare impuneau examinarea medicală a prostituatelor de
două ori pe săptămână, rezultatul conducând la depistarea a 6 dintre ele ca
in fes tate şi care au primit asistenţă medicală prin spitalizare 17 • De asemenea, la
scară ridicată, era întâlnită prostituţia clandestină, practicată în hoteluri, de
femeile de moravuri uşoare, însă încadrate pe post de îngrijitoare. Şi în acest
caz autorităţile sanitare au reacţionat, astfel că s-a procedat la examinarea
medicală şi a chelneriţelor din localurile de consumaţie publică şi cafenele, dar
şi a băieţilor şi chelnerilor de prăvălii.
Cu eficienţă destul de ridicată, în cursul anului 1938, au fost aplicate
vaccinurile, fie preventiv, fie pentru diferite afecţiuni. În acest caz, statisticile
medicale au consemnat 1217 vaccinări şi revaccinări antivariolice, dintre care
634 cu rezultate pozitive, într-un singur caz fiind nevoie de reluarea
tratamentului. Alte 327 de vaccinări s-au aplicat cu anatoxină difterică, cu
repetabilitate de la caz la caz, în 66 de cazuri s-au făcut inoculări antitifice, iar
serul B.C.G. a fost aplicat pentru un număr de 212 copii, însă nevoia se pare că
era una mult mai mare, deoarece medicul oraşului a solicitat autorităţilor locale
finanţarea în buget pentru exerciţiul financiar 1939-1940 a unui post de soră
medicală ce ar fi urmat să se ocupe şi de controlul copiilor sugari la domiciliu 18 .
În atenţia autorităţilor sanitare s-au aflat şi problemele legate de igienă,
edilitate şi salubritate. La nivel anului 1938, oraşul Turnu Severin era alimentat
cu apă potabilă din Dunăre, filtrată şi ozonificată la staţia de epurare situată în
partea de vest a localităţii. Pentru acea perioadă, suprafaţa acoperită era mai
mult decât satisfăcătoare, în sensul că la o reţea stradală de 65 de km,
aproximativ 2/3 din străzi (40 km) erau racordate la reţele de alimentare cu apă,
iar ca număr de locuitori din cei 29925 câţi avea urbea la sfârşitul perioadei
interbelice, doar 5000 de consumatori erau nevoiţi să se aprovizioneze, fie de la
străzile racordate, fie de la cele 5 fântâni publice care mai existau şi erau avizate
C. Pajură şi D.T. Giurescu, Istoricul oraşului Turnu Severin, tipografia Tiparul Românesc,
1933, p. 79.
17
Arhivele Naţionale Mehedinţi, fond Primăria Turnu Severin, d. 1411938, f. 96.
18
Ibidem, f. 167.
16

Bucureşti,
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sanitar. Preventiv, au fost amenajate şi cişmele publice aflate în întreţinerea
Primăriei pentru asigurarea alimentării cu apă a oraşului doar în caz de
nefucţionare a uzinei de apă 19 . Procesul alimentării se realiza zilnic şi
presupunea extragerea apei din Dunăre, transferul către staţia de filtrare şi
ozonificare, pomparea către castelul de apă, considerat punctul cel mai înalt din
oraş, situat la altitudinea de 104 m, într-un bazin cu o capacitate de 1000 m.c. şi
distribuirea către populaţie prin cădere 20 • Costul serviciului alimentării cu apă
era contabilizat printr-un contor şi se ridica la 6 lei m.c. la valoarea locativă,
însă autorităţile locale invocau anumite dificultăţi la încasarea plăţilor, fapt ce
atrăgea împiedicarea deschiderii de şantiere pentru executarea de racorduri la
cei 25 km reţea stradală restantă 21 . Totodată, autorităţile administrative au
adoptat măsuri restrictive în ceea ce priveşte consumul de apă pentru udatul
grădinilor, recomandându-se strângerea apei uzulale în recipiente şi folosirea ei.
Se interzicea folosirea vaselor de mari dimensiuni (butoaie, hârdaie) pentru
aprovizionarea cu apă potabilă de la robinetele publice, cei surprinşi urmând să
plătească o taxă suplimentară. Se interzicea adăparea vitelor la robinetele
publice din stradă, cu excepţia cişmelelor periferice sau în curţile proprietarilor.
Consumul mediu estimat şi realizat varia în funcţie de sezon şi de uzanţele
gospodăreşti, astfel că în sezonul de primăvară-vară se pompau către populaţie
aproximativ 5.000 m.c., pentru ca în sezonul rece consumul să scadă la 4.320
m.c.22.
În ceea ce priveşte calitatea apei, aceasta era verificată periodic, prin
transmiterea de probe către laboratorul de analize bio-chimice de la Craiova,
rezultatul de fiecare dată fiind pozitiv. Necesarul de gheaţă artificială al
populaţiei era asigurat de singura fabrică de profil existentă în oraş, dar anumite
pături sociale optau pentru gheata din râul Topolniţa sau Dunăre. În fapt, este
vorba despre populaţia situată la periferia oraşului formată din săraci şi ţigani,
al căror venit zilnic era cuprins între 15 şi 20 de lei, insuficient pentru
satisfacerea nevoilor alimentare. În sprijinul acestora, autorităţile locale au
dispus înfiinţarea de cantine şcolare unde copii să primească în mod gratuit
lapte şi alimente. Sprijinul Primăriei a fost extins şi către familiile acestora,
astfel că în sezonul rece au fost distribuite, individul, 100.000 kg lemne de foc,

19
20

21
22

Idem, d. 7/1940, f. 79.
Ibidem, f. 11.
Ibidem, f. 12.
Ibidem.
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în mod gratuit, de la Întreprinderile "Cloşani", precum ŞI articole de
îmbrăcăminte cu ocazia sărbătorii Crăciunului 23 .
Referitor la locuinţe, potrivit recensământului din 1930, în Tumu
Severin, oraş cu o suprafaţă de 218 ha au fost recenzate un număr de 4527 de
case, majoritatea iluminate electric, iar ca material de construcţie folosit, 3563
reprezentau construcţii de zid, 622 construcţii din lemn, 21 de piatră, 213 case
tencuite cu pământ şi 18 bordeie 24 . Referitor la compartimentarea acestora, 217
imobile posedau o singură cameră, majoritatea covârşitoare fiind reprezentată
de 1071 de locuinţe cu două încăperi, 1O11 cu trei încăperi şi 1299 cu patru sau
chiar mai multe camere, gradul mediu de locuire fiind de 7 locuitori la un
imobil.
În interior, spaţiul de locuit era destul de generos în sensul că în puţine
situaţii existau case cu igrasie, camerele erau suficient de spaţioase, prevăzute
cu pardoseli din brad sau alt material lemnos. Curtea interioară, în bună parte,
era pavată, avea alee de la stradă până la casă şi de aici, spre latrină.
Faptul că majoritatea locuinţelor erau construite din zid şi prevăzute cu
mai multe încăperi putea fi considerat cu un standard ridicat de igienizare. Alte
224 de locuiţe aveau ferestre fixe şi 3374 mobile. În ceea ce priveşte acoperişul,
1052 de imobile erau acoperite cu tablă, 2086 cu ţiglă, 458 cu şindrilă una cu
paie şi una cu stuf 5• Din cele 4527 de locuinţe existente în oraş, 3598 au fost
inspectate, iar dintre acestea 874 au necesitat intervenţia autorităţilor edilitare
pentru curăţire, văruire, dezinfecţie, precum şi refacerea a 260 de closete.
La nivel de oraş, locuinţele şi edificiile publice însumau 4252 closete,
dintre care 3000 W.C.-uri prevăzute cu groapă, 1252 cu gropi betonate, 260
asanate şi 150 nou construite. 26
În atenţia autorităţilor sanitare s-au aflat, de asemenea, o serie de
instituţii şi unităţi economice:
- Abatorul comunal, singurul care funcţiona sub controlul Primăriei, era
situat în partea de răsărit a oraşului, în apropierea Dunării, dat în folosinţă din
ianuarie 1907 şi prevăzut doar cu pavilioane pentru sacrificarea vitelor mari şi
oilor, nu şi pentru râmători.
- Localul de sacrificare avea pardoseală din ciment, pereţii vopsiţi în alb,
iar până la 180 de cm înălţime erau prevăzuţi cu faianţă. În sezonul cald, se
23

Idem, d. 1411938, f. 161.
Ibidem, f. 65.
25
Ibidem, f. 191.
26
Ibidem.
24
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foloseau frigoriferele, iar la ferestre se montau site din sârmă pentru
împiedicarea accesului muştelor. Măcelarii, în mod obligatoriu purtau în timpul
serviciului şorţuri sau bluze de culoare albă, aveau lavoar cu prosop şi săpun,
scuipătoare igienică şi o ladă capitonată pentru resturii şi murdării.
Condiţiile sanitar-veterinare satisfăceau exigenţele vremii, asfel că zilnic
pe piaţa severineană erau livrate, în locurile special amenajate şi igienizate,
2500 kg carne de vită, 1500 kg carne de oaie şi 1500 kg carne de porc,
consumul populaţiei fiind completat de 1200 litri de lapte transportat doar în
vase cositorite sau din tablă albă, prevăzute cu capace şi robinete de distribuţie,
1500 de ouă, 180 kg de unt şi doar 100 kg de peşte proaspăt ca urmare a
preţului ridicat ce pornea de la 40 de lei albitura şi ajungea la 120 cega27 .
Controlul sanitar al întreprinderilor comerciale şi industriale s-a făcut în
mod regulat de către medicii oraşului, fiind realizate un număr de 274 controale
la brutării, 428 la cârciumi, 11 la cafenele, 46 la cofetării, 15 la restaurante, 19
la hoteluri, 15 la hanuri, 33 la mezelării, 1O la fabrici de ape gazoase şi 33 la
bragajerii. Rezultatele controalelor întreprinse s-au încheiat prin ridicarea a 54
de probe de băuturi şi alimente transmise spre analiză laboratorului de chimie
din Craiova din care 40 s-au dovedit a fi în regulă şi 14 conţineau băuturi
nelicenţiate şi alimente expirate.
Totodată, s-au aplicat 84 de sancţiuni contravenţionale din care 37 de
amenzi şi 4 7 de avertismente, iar la unele hoteluri s-a dispus îmbunătăţirea
mobilierului din camere, schimbarea lenjeriei, a feţei de masă şi a prosopului
după plecarea locatarului, spălarea o dată pe săptămână a scărilor, coridoarelor
şi antreurilor şi în majoritatea situaţiilor întocmirea registrului de reclamaţii. 28
De asemenea, toate restaurantele şi cofetăriile dispuneau de o trusă de
prim ajutor formată din: 250 de grame de vată, 1 metru tifon steril, 25 grame
tinctură de iod, 100 grame benzină iodată, alcool 250 de grame şi vase lină
boricată 50 de grame.
O exigenţă sporită viza condiţiile de producere şi transport a pâinii şi
produselele de panificaţie. Fiecare brutărie trebuia să-şi spele pardoseala de trei
ori pe săptămână şi pereţii de patru ori pe an. Păstrarea pâinii se făcea doar în
dulapuri din lemn vopsite la interior, cu uşi prevăzute cu site din sârmă pentru
asigurarea ventilaţiei, iar transportul se făcea cu trăsuri căptuşite cu tablă
zincată.

27

28

Idem, d. 5/1941, f. 50.
Idem, d. 14/1938, f. 168.
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Activitatea autorităţilor sanitare a vizat şi unităţile de învăţământ. În
oraş funcţionau 16 şcoli de stat, două şcoli confesionale, 3 grădiniţe şi două
şcoli de arte şi meserii. Situaţia igienico-sanitare oferea condiţii bune pentru
desfăşurarea actului educaţional. Unităţile de învăţământ se aprovizionau cu apă
potabilă de la reţeaua oraşului, sălile de clasă erau iluminate electric,
încăpătoare, luminoase, văruite în interior şi exterior, igienizate, aerisite, curţile
interioare spaţioase pentru recreaţia elevilor şi menţinute în condiţii bune de
igienă. Toate şcolile aveau closete cu hasnale betonate, dezinfectate lunar cu
minim 1O kg de var. În cele 8 şcoli secundare din oraş erau medici şi farmacii
proprii 29 .
Băile comunale, prevăzute cu instalaţie de abur, duşuri şi cabine se aflau
în proprietatea Primăriei, însă din cauza stadiului avansat de degradare şi a
condiţiilor de insalubritate au fost închise. Cu toate acestea, urgenţele care
necesitau îmbăiere sau deparazitare au fost rezolvate fie la băile edilitare, 978
de cetăţeni, fie cu ocazia sosirii trenului baie în staţia locală, împrejurare în care
s-au efectuat 1016 îmbăieri. 30
Cu întreţinerea curăţeniei pe străzi, pieţe şi în locurile publice era
însărcinat Serviciul de Igienă şi Salubritate din cadrul Primăriei. În baza
regulamentului de igienă şi salubritate publică al oraşului erau adoptate o serie
de măsuri care vizau păstrarea curăţeniei pe străzi, pieţe şi locuri publice.
Cetăţenilor le era interzisă scuiparea pe trotuare, satisfacerea necesităţilor
fiziologice, scurgerea de lichid urât mirositor, depozitarea de moloz sau
scuturarea de praf pe terenurile şi stabilimentele publice. Vânzătorii ambulanţi,
proprietarii de automobile şi trăsuri aveau obligaţia să menţină curăţenia în
locurile de vânzare sau de aşteptare. Resturile de fructe, hârtie sau bălegar se
depozitau locuri special amenajate şi erau ridicate în aceiaşi zi de serviciul de
salubritate al Primăriei. Prin acelaşi regulament se interzicea lăsarea liberă pe
străzi, pieţe sau spaţii publice a oricăror animale sau cadavre de animale.
Pentru împiedicarea răspândirii de mirosuri neplăcute, locurile de
aşteptare a biijelor erau spălate zilnic, iar săptămânal se stropeau cu lapte de var
din abundenţă, mai puţin în perioadele de îngheţ· sau zăpadă. Străzile oraşului,
clasificate în şapte categorii, se curăţau de grupele de măturători în funcţie de
gradul de utilizare: permanent, străzile centrale şi pieţele, zilnic, săptămânal, de
două ori pe săptămână, ocazional, după necesitate. 31 Străzile erau măturate şi
29
30
31
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curăţite

în sezonul de vară considerat de la 1 aprilie la 30 septembrie între orele
4 şi 7, iar unde circulaţia era mai redusă se prelungea până la 8. În intervalul de
timp 1 octombrie - 31 martie, curăţenia se realiza între orelele 5.30 şi 9, iar
transportul gunoiului se făcea până la orele 17.30. În zilele de duminică şi
sărbători legale, curăţenia stradală se realiza între orele 4 şi 8 dimineaţa.
Stropitul străzilor, pieţelor şi locurilor publice se realiza cu stropitori acţionate
mecanic sau cu tracţiune animală, iar curăţenia şi stropitul trotuarelor de realiza
de proprietarii sau chiriaşii imobilelor cărora le aparţine. 32
De asemenea, în reguli bine precizate se realiza transportul gunoaielor
de casă. Rezidurile erau depozitate în vase de tinichea prevăzute cu capac, uşor
transportabile de o singură persoană pentru a fi golite cu uşurinţă în căruţele
Serviciului de Salubritate al oraşului. Programul ridicării gunoiului se diferenţia
în funcţie de tipologia imobilului, dar şi în funcţie de sezon. De pildă, gunoiul
rezultat de la restaurante, bodegi, cârciumi, hoteluri, hanuri, străzi şi pieţe
centrale se ridica zilnic, pe când cel rezultat de la gospodăriile particulare se
ridica de două sau trei ori pe săptămână în funcţie de amplasamentul stradal,
între orele 6-17 de la 1 aprilie la 15 octombrie şi între orele 7-16 de la 16
octombrie până la 31 martie33 .
Iată deci, că Severinul, din punct de vedere sanitar şi edilitar, se înscria
în categoria oraşelor cu aspiraţii pentru crearea unui mediu sănătos, etic şi
civilizat pentru populaţie. Permanent pe agenda de lucru a administraţiei locale
au existat preocupări pentru îmbunătăţirea statutului sanitar al cetăţeanului
pentru îmbunătăţirea condiţiilor vieţii sociale, dar şi pentru impunerea unei
discipline riguroase în privinţa salubrităţii oraşului.

32
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Ibidem, f. 82.
Ibidem, f. 76.
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Anul1940: refugiaţii din Basarabia şi Bucovina
în documentele Arhivelor din Iaşi
Felicia IOSIF
1940: Refugees from Bessarabia and Bukovina in Iasi National Archives
Abstract
The significance of the year 1940 in Romanian history, how the events
deve1oped, but especially their consequences for Bessarabia and Northem Bukovina,
Romania, for the issue of refugees was, decades of concern, the subject of historians
and politicians of the time.Anyone who has dealt with the contemporary history of
Romania felt obliged to relate, at least in passing, to the complexity of the situation in
Bessarabia in 1940.
Because on 27 March 2014 fulfilled 96 years since the Union of Bessarabia
with Romania's preferred subject is addressed, 1940/1941, through both the magnitude
and the significance of events, as well as by the lack of response to many questions, in
the context of the study of contemporary history and of resuming the discussion of
refugees from the territories ceded, after 1989, by awarding damages and repair their
moralAccording to law No. 189/2000. The main support of the work presented is to
archive documents. Archives relating to the funds of the refugee problem in the
occupied territories in 1940/1941, in the town and County of Iasi County Service can
be found at the National Archives.
Documents, very rich in information, statistics and assessments relating to
contain the damage incurred by the Romanian Army and civilian population during
evacuation between 28 June and 3 July 1940, 1940, and the fate of refugees, the
placement of refugees, and refugee assistance, track and control refugees in ali
respects.
Keywords: Bessarabia, Bukovina, Bessarabia, refugees, 1940, establishing the
placement of refugees, refugee assistance.

I. Introducere
Semnificaţia evenimentelor anului 1940 în istoria românilor, dar mai
ales consecinţele acestora pentru Basarabia şi Bucovina de Nord din perspectiva
refugiaţilor, a constituit, decenii de-a rândul, subiectul preocupării unor istorici
şi politicieni ai vremii. Oricine s-a ocupat de istoria contemporană a României
s-a simţit dator să se refere, cel puţin în treacăt, la situaţia Basarabiei în
contextul anului 1940.
În istoriografia românească, interesul pentru problema refugiaţilor din
anul 1940 din Basarabia şi Bucovina de Nord nu a făcut, până acum, obiectul
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speciale, fiind o problemă necercetată în întreaga ei complexitate, o
temă încă fertilă pentru investigaţii ştiinţifice.
După evenimentele din decembrie 1989, am asistat la o adevărată
producţie "de serie" a istoriografiei româneşti, atât a celei din România, cât şi a
celei din Republica Moldova, consacrată "ultimatumului" sovietic din 26 iunie
1940 şi a consecinţelor imediate. În privinţa refugiaţilor din Basarabia şi
Bucovina de Nord, majoritatea autorilor pun accentul doar pe momentul 1940.
Punctul de vedere al istoricilor din România poate fi rezumat la
următoarea teză principală: la 23 august 1939, prin semnarea protocolului
adiţional secret la pactul sovieto-german de neagresiune, prin care Berlinul
recunoaşte includerea Basarabiei în Uniunea Sovietică, România este nevoită să
accepte, sub ameninţarea recurgerii la forţa armelor, notele ultimative sovietice.
În consecinţă, statul român evacuează străvechile provincii româneşti Bararabia şi nordul Bucovinei.
Dintre numeroasele studii, articole şi monografii care reconstituie
dramaticul tablou al anului 1940, în textul de faţă am folosit lucrările istoricilor
Florin Constantiniu 1, Valeriu Florin Dobrinescu 2 , Ioan Scurtu, Constantin
Hlihor3 , Gheorghe Buzatu4 , Ion Agrigoroaiei 5 , Mircea Muşat 6 , Mihai
Gribincea7 , Emilian Bold8, Ion Şişcanu 9 , Ion Mamina 10, Dumitru Şandru li,
Constantin Cloşcă 12 . Diverse articole, documente şi memoriile privind
evenimentele au completat documentarea, revistele şi ziarele "Magazin
istoric" 13 Prutul" 14 Patrimoniu" Dosarele istoriei" Viaţa Basarabiei"
'"
,"
'"
'"
'
"Gazeta refugiaţilor" tratând punctual chestiunea.
unei

lucrări

Florin Constantiniu, Între Hiltler şi Stalin. România şi pactul Ribbentrop - Molotv, Bucureşti,
1991.
2
Valeriu Florin Dobrinescu, Bătălia pentru Basarabia.1918 - 1940, Iaşi, 1991.
3
Ioan Scurtu, Constantin Hlihor, Anul1940. Drama românilor dintre Prut şi Nistru, Bucureşti,
1992.
4
Gheorghe Buzatu, Rolul factorului geopolitic în determinarea opţiunii României privind
evacuarea Basarabiei şi Bucovinei de Nord în 1940.
5
Ion Agrigoroaiei, Gheorghe Palade, Basarabia în cadrul României întregite.1918 - 1940,
Chişinău, 1993; Ion Agrigoroaiei, Studiu introductiv, Basarabia.Recurs la identitate, Iaşi, 2000.
6
Mircea Muşat, Drama României Mari, Bucureşti, 1992.
7
Mihai Gribincea, Refogiaţii basarabeni în România (1940-1941), în "Patrimoniu", Chişinău,
1993, nr.l, p. 145-152.
8
Emilian Bold, Pactul Molotov-Ribbentrop. Consideraţii generale. //Destin românesc, 1994, nr.
2, p. 3-8.
9
Ion Şişcanu,Uniunea Sovietică- România,1940,Chişinău, 1995; Idem, Răşluirea teritorială a
României 1940, Chişinău, 1998.
10
Ion Mamina, Consilii de Coroană, Bucureşti, 1997.
11
Dumitru Şandru, Mişcări de populaţie în România (1940-1944 ), Bucureşti, 2003.
12
Constantin Cloşcă, România în infernul marii conflagraţii, Iaşi, 1997.
13
"Magazin istoric", Textul tratatului şi protocolului adiţional secret, nr. 1211989, p. 30 -31.
1
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În general, subiectul a fost abordat din perspectiva cronologiei anului
1940-1941, perioadă densă prin amploarea şi semnificaţia evenimentelor. Mai
nou, în contextul studierii istoriei contemporane şi a reluării problematicii
refugiaţilor din teritoriile cedate, după anul 1989 chestiunea a fost dezbătută şi
din perspectiva acordării de despăgubiri şi reparaţii morale acestora, conform
Legii nr. 189/2000 15 •
În demersul nostru de abordare a problemei refugiaţilor, am folosit în
primul rând documentele de arhivă. Textul de faţă îşi propune să abordeze, din
perspectiva unei lecturi sistematice a surselor existente, tragedia refugiaţilor din
teritoriile ocupate care au ajuns în oraşul şi judeţul Iaşi în intervalul 1940-1941.
Am pus un accent deosebit pe faptele şi evenimentele particulare,
descrise cu lux de amănunte în documentele oficiale, care au creionat procesul
istoric al refugiului unei mari părţi din populaţia Basarabiei în intervalul 19401941. Din punct de vedere temporal, este o perioadă limitată, dar destul de
bogată în evenimente, care au avut o semnificaţie importantă în evoluţia
românilor dintre Prut şi Nistru, implicit a românilor din România postbelică.
Sursele principale ale textului de faţă sunt constituite de documentele de
arhivă. Fondurile arhivistice referitoare la problema refugiaţilor din teritoriile
ocupate în anul 1940-1941, în oraşul şi judeţul Iaşi, se găsesc la Serviciul
16
Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale . Documentele, foarte bogate în
informaţii, conţin statistici şi aprecieri privind pagubele suportate de Armata
Română şi de populaţia civilă în timpul refugierii între 28 iunie şi 3 iulie 1940,
precum şi soarta refugiaţilor, plasarea acestora, asistenţa şi ajutorarea lor,
evidenţa şi controlul mişcării grupurilor refugiate, sub toate aspectele.
Faţă de procesul evacuării Basarabiei şi a nordului Bucovinei, atitudinile
populaţiei şi cele oficiale au subliniat caracterul ultimativ al notelor diplomatice
sovietice, presiunea factorilor externi, actul de forţă impus guvernului român.
Guvernul şi opinia publică românească au sprijinit cauza refugiaţilor
basarabeni şi bucovineni imediat după "acceptarea" notelor ultimative.
Am urmărit, în textul nostru, să prezentăm informaţii noi care pot
contribui la o nouă înţelegere asupra greutăţilor care au însoţit plasarea şi
asistenţa acordată refugiaţilor, precum şi modul cum populaţia din oraşul şi
judeţul Iaşi a întâmpinat această chestiune.
Ziarul ,,Prutul", Iaşi, 1940.
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi
completarea Decretului - lege nr. 11811990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu Începere de la 6 septembrie 1940- 6
martie 1945, precum şi celor deportate În străinătate ori constituite În prizonieri, repub/icat, cu
modificările ulterioare, publicată în ,,M.Of.". nr. 553, 8 nov. 2000, p. 1., p. 2-3.
16
Arhivele Naţionale Iaşi, fondurile Prefectura judeţului Iaşi, Rezidenţa Regală a Ţinutului
Prut.
14

15
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Prin prezentarea documentelor din fondurile arhivistice Rezidenţa
Regală a Ţinutului Prut, Prefectura Judeţului Iaşi, Inspectoratul de Jandarmi
Iaşi, Chestura de Poliţie laşi, Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi, Camera de
Agricultură a judeţului Iaşi, Inspectoratul Şcolar Regional Iaşi, Primăria
Municipiului Iaşi şi Universitatea "ALI. Cuza" Iaşi, am ilustrat drama
populaţiei româneşti din Basarabia şi Bucovina de Nord, care, în vara anului
1940, a ales calea refugiului din faţa administraţiei şi armatei sovietice pentru a
se stabili la Iaşi sau pentru a trece prin Iaşi- punctul Ungheni -,spre a se aşeza
în alte localităţi din România. Contribuţia noastră constă în ilustrarea
trăsăturilor generale ale fenomenului refugierii populaţiei de dincolo de Prut
prin mărturii contemporane din arhivele ieşene 17 •
Afluxul de populaţie, plasarea refugiaţilor, ajutorarea lor, integrarea în
viaţa social-economică şi culturală a României le-am particularizat pentru
oraşul şi judeţul Iaşi prin exemplificări, credem noi grăitoare. Totodată, am
creionat şi cadrul general al amplului proces al refugierii unei mari părţi din
populaţia Basarabiei şi a Nordului Bucovinei în anii 1940-1941.
II. Stabilirea refugiaţilor în judeţul Iaşi
Notele ultimative ale guvernului U.R.S.S. din 26 şi 28 iunie 1940
adresate guvernului României au surprins nu numai diplomaţia românească,
Consiliul de Coroană şi guvernul, ci şi populaţia din Basarabia şi Bucovina de
Nord, teritorii care urmau să fie cedate imperiului sovietic.
Vestea că România "cedează" teritoriile ei legitime şi că "vin din clipă
în clipă bolşevicii" a fost un şoc pentru românii dintre Prut şi Nistru şi
Bucovina de Nord. Iată cum sunt redate informaţiile din revista "Ţările Vecine"
în Nota informativă nr. 56, din noiembrie 1939, a Comandamentului
Regimentului 4 Jandarmi Prut către Rezidenţa Ţinutului Prut: "Printre populaţia
din oraşele şi judeţele basarabene se discută că Rusia după ce se va termina
conflictul cu Finlanda va lua în discuţie chestiunea Basarabiei, care nu mai
poate rămîne României, iar ocuparea ei se va face înainte de Crăciun. Unii
cetăţeni şi în special evreii, spun că ocuparea Basarabiei se va face ca şi
ocuparea Cehoslovaciei de către Germania, provocându-se mai întâi dezordine
internă, ca apoi sub pretext că intervin pentru apărarea vieţii cetăţenilor şi
restabilirea ordinei să ocupe milităreşte şi definitiv Basarabia. Mai circulă
zvonul că U.R.S.S.-ul va ridica pretenţii asupra gurilor Dunării- judeţul Ismail,
Majoritatea rapoartelor întocmite de autorităţile române refugiate, de organele Siguranţei
române, ale poliţiei sau jandarmeriei şi a declaraţiilor date de persoanele refugiate, păstrate în
arhive, confirmă afirmaţiile martorilor oculari. Spre exemplu, Chestura Poliţiei Iaşi comunica
copii de pe declaraţiile unor refugiaţi din Basarabia care exprimă foarte bine tragedia acestora
(Arhivele Naţionale laşi, fond Prefectura judeţului laşi, d. 111940, f. 96-1 O1).
17
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Cetatea Albă şi Cabul şi vor cere o zonă liberă la Constanţa. Această îngrijorare
în sânul populaţiei este întărită prin aceea că se difuzează, prin posturile de
radio clandestine, ştirea că Basarabia va fi ocupată de ruşi. Parte dintre cetăţenii
basarabeni ce au ascultat emisiunile de radio din Tiraspol, spun că au reţinut
următoarele expresii sovietice: <Până cînd o să mai suferiţi fraţii noştri din
Basarabia? Nu va mai trece mult şi nu vor mai suferi>, <La Odesa plouă, iar la
Chişinău alunecă. Fugiţi opinci că ciobota e aproape!>.Teama că Basarabia va
fi ocupată de Rusia este răspândită şi în alte provincii [ ... ] .În urma acestor ştiri
răspândite prin posturile de radio, populaţia basarabeană este mult îngrijorată de
izbucnirea unui război" 18 • Întrucât zvonurile cu privire la ocuparea Basarabiei
de către Soviete circulau şi în judeţele Bălţi şi Soroca din raza acestui
Comandament, Regimentul a trimis în regiune agenţi acoperiţi, pentru a verifica
aceste informaţii 19 . ( Anexa 1)
În judeţul Iaşi, în cursul lunii iunie 1940, starea de spirit a populaţiei de
la oraş s-a menţinut liniştită până în ziua când, prin posturile de radio străine,
s-a aflat vestea, încă nesigură, despre nota guvernului sovietic adresată
guvernului nostru. Din acel moment, a început o stare de alarmă a spiritelor, o
avalanşă de zvonuri asupra celor ce se petrec şi ce va fi în viitor, spiritele fiind
încă agitate de nesiguranta răspunsului ce se va da. Răspunsul dat de guvernul
român prin "cedarea" Basarabiei şi Nordului Bucovinei a sporit durerea, dar a
20
produs şi nedumerire asupra atitudinei luate . Unii au înţeles şi s-au resemnat
în speranţa viitorului, alţii au fost indignaţi, fiind de părere că nu trebuia să se
cedeze aşa uşor. În ultimele zile ale lunii iunie, starea de surescitare a populaţiei
a fost deosebit de alarmantă, producându-se o adevărată panică. Se exprimau
îngrijorări asupra ipotezelor legate de situaţia în care ruşii nu vor continua
înaintarea la vest de Prut, dacă nu vor bombarda oraşe, dacă laşul nu se
evacuează etc. La această stare de alarmă au contribuit şi unele autorităţi şi
instituţii, care dintr-un spirit de prevedere, au început a face unele pregătiri în
vederea unei eventuale evacuări, mergând chiar până la împachetarea arhivelor,
etc 21 •
Pregătirea agresiunii împotriva ţării noastre s-a desfăşurat conform unui
plan politico-militar elaborat din timp. Potrivit acestui plan, Basarabia şi Nordul
Bucovinei puteau fi anexate în două variante. În prima variantă se prevedea că
dacă "România nu cade de acord să părăsească benevol Bucovina şi Basarabia
şi să-şi retragă trupele peste râul Prut, Armata Roşie, printr-o ofensivă
vertiginoasă, executată de pe linia Nistrului, urma să elibereze cu arma în mână
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Prut, d. 3611940, f. 48.
Ibidem, f. 49.
20
Idem, fond Prefectura judeţului Iaşi, d. 2/1940, f. 187.
21
Ibidem.
18

19
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Bucovina şi Basarabia"22 .Varianta a doua prevedea o rezolvare pe cale
"paşnică", preconizându-se o "introducere rapidă în Bucovina şi Basarabia doar
a unei părţi a trupelor sovietice concentrate pe Nistru, în scopul ieşirii
neamânate pe traseul râului Prut, pentru a controla retragerea românilor" 23 .
Invadarea rapidă a Basarabiei şi nordului Bucovinei a declanşat o adevărată
tragedie pentru românii din aceste teritorii.
Pierderea Basarabiei, a nordului Bucovinei şi a ţinutului Herţei, în vara
anului 1940, a adus imediat după sine un aflux de locuitori în România, care
s-au refugiat din teritoriile răpite, în special din rîndurile celor ce domiciliau în
apropierea noii frontiere româno-sovietice şi din localităţile situate lângă căile
ferate care au avut, de altfel, şi posibilităţi mai lesnicioase de a se retrage din
calea ocupanţilor24 . Primii refugiaţi au sosit la Brăila, în dimineaţa zilei de 28
iunie la bordul unor şlepuri şi la Iaşi, cu trenul, fără ca autorităţile de aici să fi
înregistrat numărul acestora, iar după-amiaza au sosit în Bucureşti şi cele dintîi
trenuri cu refugiaţi din Chişinău şi Cemăuţi 25 .
Numărul celor veniţi din teritoriile ocupate de ruşi nu este cunoscut cu
exactitate, dar toate sursele documentare atestă că el a fost de ordinul zecilor de
mii. Autorii care fac referiri la exodul de populaţie de după ultimatumul sovietic
din 26 iunie 1940 îi apreciază diferit proporţiile, fără a ne oferi însă nicio
garanţie că cifrele indicate de ei ar fi reale. Astfel, Ion Şişcanu vorbeşte de peste
100.000 de refugiaţi din aceste teritorii 26 şi Alexandru Moşanu ne informează
27
că totalul lor s-ar fi ridicat la 300.000 , în timp ce Mihai Gribincea considera
că Recensămîntul general al populaţiei României din 6 aprilie 1941 ar fi stabilit
28
numărul acestora la numai 68.953 •
În Iaşi, potrivit dării de seamă asupra activităţii desfăşurată de
Prefectura judeţului cu privire la plasarea refugiaţilor de la 1 iulie 1940 până la
31 martie 1941 pe teritoriul acestui judeţ se aflau 3867 refugiaţi, din care 3604
basarabeni şi bucovineni, 227 ardeleni şi 36 dobrogeni 29 . Din situaţia numerică
a refugiaţi lor aflaţi în judeţul Iaşi, în perioada 1 iulie 1940 - 31 martie 1941,
întocmită pe provincii şi pe profesiuni, rezultă că cele mai multe persoane erau
din cadrul funcţionarilor de stat: basarabeni şi bucovineni 1568, apoi meseriaşi
Pactul Molotov - Ribbentrop şi consecinţele lui pentru Basarabia. Culegere de documente,
1991, p. 26.
23
Ibidem.
24
Dumitru Şandru, op. cit., p. 17.
25
Ioan Scurtu, Constantin Hlihor, op. cit., p. 85.
26
Ion Şişcanu, Raptul Basarabie,1940, Chişinău, 1993, p. 65.
27
Al. Moşanu, Basarabia sau jocul nefast al istoriei, în "Terra Moldaviae", nr. 1/1993, p. 17.
28
Apud M. Gribincea, Basarabia în primii ani de ocupaţie sovietică, 1944 -1950, Cluj Napoca,
1995, p. 19; Istoricul C. Hlihor menţionează că, până la jumătatea lunii nov. 1940, aproximativ
23.000 de capi de familie s-ar fi refugiat din aceste teritorii (Constantin Hlihor, op. cit., p. 92).
29
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Prefectura judeţului Iaşi, d. 23211941, f. 33.
22

Chişinău,
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322, pensionari 265, agricultori-ţărani 259, studenţi 191, muncitorii necalificaţi
164, elevi 141, funcţionari particulari 140; servitori 140, agricultori intelectuali
139, comercianţi 100, muncitori calificaţi 83, avocaţi 53, industriaşi 13, bătrâni
infirmi 14; medici 9, ingineri 330 (Anexa 2).
Trebuie făcută, de la început, menţiunea că printre refugiaţii sosiţi în
România se aflau nu numai persoane cu cetăţenie şi de naţionalitate română, ci
şi membri ai altor grupuri etnice care domiciliau în teritoriile răpite. De
exemplu, din cei 69 de cetăţeni români intraţi oficial în ţară la 26 iulie 1940 prin
punctul de frontieră Ungheni, din judeţul Iaşi, doar cinci erau de naţionalitate
română, restul fiind de origine franceză, greacă, belgiană, germană, elveţiană,
31
italiană, albaneză, iugoslavă şi cehoslovacă . La data de 28 august 1940, din
cei 2422 de refugiaţi din Basarabia încartiruiţi în municipiul Iaşi, numărul
etnicilor români se ridica la 2373, restul de 49 fiind reprezentati prin 29 evrei, 9
germani, 4 polonezi, 3 unguri, 2 ruşi, 2 greci şi 1 italian 32 •
Luate oarecum prin surprindere, nu atât de nota ultimativă a guvernului
Uniunii Sovietice, cât de acceptarea de către cel de la Bucureşti a pretenţiilor
ruseşti, o parte din funcţionarii organelor administraţiei româneşti din ţinuturile
cedate au început să se retragă în mare grabă. La 27 iunie 1940, înainte de a fi
fost comunicate dispoziţii precise privitoare la procedura evacuării, a fost emis
Decretul Regal nr. 2135, transmis prin radio, care ordona mobilizarea generală
a armatei, începând cu orele 24 a acelei zile 33 .

III. Plasarea refugiaţilor
Comisariatul General al refugiaţilor din Basarabia şi Nordul Bucovinei,
înfiinţat prin Decretul-Lege nr. 3159 din 16 septembrie 1940 avea următoarele
atribuţii: a) repartiza populaţia refugiată pe teritoriul ţării; b) rezolva toate
problemele economice, sociale, culturale şi juridice ce decurgeau din reaşezarea
populaţiei româneşti refugiate din teritoriile evacuate ale Basarabiei şi Nordului
Bucovinei; c) urmărea şi realiza integrarea populaţiei în viaţa naţională, ţinând
seama de profesiunea fiecărui refugiat. În îndeplinirea misiunii sale, acesta era
ajutat de specialişti din domeniul agriculturii, zootehniei, sănătăţii publice şi a
problemelor de pop,ulaţie, de cadastru, administrative, de transport, militare,
juridice şi culturale 4 •
Evidenţa refugiaţilor era ţinută de către "birourile refugiaţilor", care
funcţionau pe lângă prefecturile tuturor judeţelor, conform Decretului-lege nr.
30

Ibidem, p. 32.
ldem, fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Prut, d. 32/1940, voi. Il, f. 221-223.
32
Ibidem, f. 220.
33
Ibidem, f. 281-282 (Decretul a fost publicat la 28 iunie 1940).
34
"M. Of.", nr. 216, 17 sept. 1940, p. 5430.
31
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313 7 din 14 septembrie din 194035 . Biroul Refugiaţi lor organizat pe lângă
Prefectura judeţului Iaşi avea drept scop al activităţii sale grija desăvârşită faţă
de soarta refugiaţilor din Ardeal, Bucovina şi Basarabia şi a evacuaţilor din
Dobrogea. Se spera ca prin reîncadrare în comunitatea naţională, fiecare
refugiat să devină un element capabil să-şi câştige existenţa pentru sine şi
familia sa, să devină un "element de ordine şi de progres în stat" 3 .
Hotărârile referitoare la zonele în care trebuia plasat personalul
instutuţiilor administraţiei de stat ce se evacua au fost transmise telegrafic de
Ministerul Afacerilor Interne, ca şi cele comunicate de Marele Stat Major
unităţilor militare, la 28 iunie 1940. Departamentul de resort a dispus plasarea
în judeţele din interiorul ţării a funcţionarilor evacuaţi. Tot aici urmau a se
stabili şi restul refugiaţilor care nu deţinuseră funcţii în administraţia provinciei.
Pentru oraşul şi judeţul Iaşi, plasările s-au făcut în serviciile publice
(funcţionarii), în agricultură, bănci, fabrici, la munca câmpului, diferite meserii,
37
pro fiesmm, etc.
Agricultorii:
De la evreii aflaţi în raza judeţului Iaşi s-au expropriat un număr de 106
terenuri, suprafeţele variind între 1- 400 ha, totalul acestor terenuri expropriate
ridicându-se la suprafaţa de 2.922.3472 ha38 . În perioada iulie 1940-31 martie
1941 s-au arendat:
- la refugiaţi, 24 terenuri în suprafaţă de ........................... 254,5837 ha
- la băştinaşi, 24 terenuri ............................................. 220,3071 ha
- exploatate de stat cu administratori refugiaţi 33 terenuri ... 2.356.3504 ha
- în litigiu, 4 terenuri ................................................... 26.7861 ha
- propuse pentru arendare 3 terenuri ................................ 28.2700 ha
- în curs de arendare 70 terenuri la refugiaţi ........................ 27.0499 ha
Total terenuri: 106 .......................................... 2.922.3472 ha 39
Din informaţiile date de Camera de Agricultură a judeţului Iaşi se
constată că nu s-au putut arenda la refugiaţi toate bunurile, deoarece nu s-au
prezentat doritori sau cei prezenţi nu prezentau garanţii şi siguranţa pentru
exploatarea în bune condiţii, din lipsă de capital. Era ştiut faptul că, spre
exemplu, exploatarea unui hectar de vie necesita un capital de cea. 30.000 lei,
iar 1 hectar de cultură, minim 5.000-6.000 lei. Acest lucru era imposibil de
aşteptat de la refugiaţi. Majoritatea arendaşilor refugiaţi făceau împrumuturi de
la Institutul Naţional de Credite Agricole prin Sucursala Iaşi. Împrumuturile le
o

o

00

00

00

35

Idem, nr. 187, 14 sept. 1940, p. 5410.
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Prefectura judeţului Iaşi, d. 232/1941, f. 36.
37
Ibidem, f. 33.
38
Ibidem.
39
Ibidem, f. 34.
36
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obţineau

cu mare greutate şi în măsură insuficientă, ceea ce periclita culturile şi,
în special, executarea muncilor, care necesitau o executare promptă 40 .
Ministerul Agriculturii şi Domeniilor a acordat, în 1940, o deosebită
atenţie agricultorilor basarabeni şi bucovineni, urmând scopul întreţinerii forţei
armate din Basarabia şi Bucovina numai prin mijloace locale. De asemenea, se
comunica respectivului minister suma de 214.334.815 lei reprezentând
împrumuturi acordate pentru încurajarea agriculturii diferitelor instituţii locale
41
şi circa 4.798.848 lei ca datorii contractate de diferiţi agricultori •
Comercianţii:

În perioada iulie 1940 - 31 martie 1941, 21 de refugiaţi clasaţi după
comerţul ce-l exercitau au cerut înmatricularea firmelor la Camera de Comerţ şi
Industrie Iaşi: 8 pentru comerţul de băcănie, 7 pentru comerţul de cârciumă restaurant, 1 pentru comerţul de brutărie, 1 pentru comerţul de vite, 2 pentru
comerţul de măcelărie, 1 pentru ziaristică şi 1 pentru birou comision. Dintre
aceştia, numai 5 din ei au mai exercitat comerţul în teritoriile cedate, restul fiind
noi 42 •
Deşi numărul comercianţilor era mai redus, plasarea lor era grea prin
faptul că activitatea ce o desfăşurau era în funcţie de credite importante, o
plasare a lor nefiind eficientă până nu găseau creditul necesar pentru a cumpăra
întreprinderi existente sau a fonda întreprinderi noi.
Municitorii manuali şi funcţionarii particulari au apelat la Biroul de
plasare de pe lângă Inspectoratul Muncii, dar şi Prefectura Judeţului Iaşi a
intervenit la timp pentru ca refugiaţii să nu rămână neplasaţi. În anul 1941,
plasarea se rezumă la aşezarea refugiaţilor în terenurile şi casele rămase de la
evrei şi germani 43 .
La dispoziţia Prefecturii judeţului Iaşi au fost puse la dispoziţie foi de
drum pentru transportul refugiaţilor plasaţi definitiv în alte localităţi. Sistemul
prin care acestea se cereau Ministerului era foarte complicat, până la sosirea
acestora existând pericolul ca persoanele în cauză să piardă serviciul pentru
neprezentare la timp 44 • De asemenea, se făceau revizuiri generale ale tuturor
refugiaţilor din ţară, impunându-se Prefecturilor şi Primăriilor respective să
comunice numele refugiaţilor care aveau carnete de refugiat străine şi erau
aşezaţi pe raza judeţului, pentru a putea fi radiaţi din registre şi pentru a nu fi
înregistraţi în două locuri (acolo unde au obţinut carnetul pentru că nu au
anunţat plecarea, şi acolo unde s-au aşezat).
40
41

42
43
44

Ibidem.
ldem, d. 137/1940, f. 305.
Ibidem, d. 23211941, f. 34.
Ibidem.
Ibidem, f. 35.
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în plasarea refugiaţilor a fost acela
al obligativităţii instituţiilor statului, a întreprinderilor de stat şi particulare şi
chiar a locuitorilor de a angaja în serviciile lor, în primul rând, refugiaţii şi
numai în lipsa acestora pe localnici. Plasarea se făcea absolut numai prin Biroul
Refugiaţilor care era obligat să ţină evidenţa noilor raporturi de muncă, dându45
se dispoziţiuni severe organelor locale pentru stricta executare .
Cu privire la înscrierea elevilor refugiaţi, Ministerul Educaţiei Naţionale
a dat următoarea decizie: "Elevii refugiaţi din teritoriile răpite vor fi înscrişi în
orice şcoală de stat pe baza declaraţiei scrise a părinţilor, corespondenţilor sau a
lor, în clasele ce vor indica. Tot pe baza declaraţiilor vor fi primiţi la examen
cei ce vor declara că sunt corigenţi şi în caz de reuşită pot fi înscrişi chiar peste
numărul prevăzut de lege, iar cei a căror părinţi nu şi-au putut salva avutul sau
46
n-au avere în ţară vor fi scutiţi de taxe şcolare" . Darea de seamă din 4 iulie
1940 a Legiunii de Jandarmi Iaşi către Prefectura judeţului Iaşi asupra modului
cum au fost evacuate din Basarabia posturile de jandarmi aparţinând acestei
legiuni şi care se găseau peste râul Prut arată că aceasta a evacuat un număr de
7 posturi şi anume: Coinceni, Izvoarele, Sculeni Târg, Petreşti, Ungheni Târg,
Cetireni şi Valea Mare. La primirea ordinului de evacuare din 28 iunie 1940, s-a
evacuat averea posturilor, personalul, precum şi tot avutul instituţiilor de stat,
judeţ şi comună. Din Basarabia au trecut în România, în majoritatea cazurilor,
funcţionari şi pensionari români 47 .
Un punct de o

importanţă deosebită

IV. Asistenta refugiaţilor
Regele, guvernul şi opinia publică românească au sărit în sprijinul
refugiaţilor basarabeni şi bucovineni imediat după acceptarea datelor ultimative.
La Iaşi, a avut loc un adevărat "exod bucovineano-basarabean",
remarcându-se "însufleţitele apeluri afişate pe toate străzile oraşului de seculară
cultură mironcostiniană şi cantemirescă, lăcaşul dâtjilor voievozi, locul de
întâlnire al tuturor valorilor noastre spirituale, politice şi literare" 48 . În gări, oraş
şi diferite localităţi din judeţ au fost organizate cămine şi cantine pentru
refugiaţi, unde erau cazaţi şi hrăniţi gratuit, li s-au acordat ajutoare în bani, li
s-au distribuit haine şi încălţăminte.
Alăturat, redăm unul din exemplarele "Apeluri către Ieşeni", trimis
Serviciului Arhivei Primăriei municipiului Iaşi la 3 iulie 1940: "În clipele
dureroase prin care trecem, solidaritatea noastră trebuie să fie integral afirmată
nu numai în sentimentul sincer de adâncă mâhnire, ci şi prin ajutorul de fapt
faţă de fraţii noştri în pribegie. În realizarea acestui scop, adresăm apelul nostru
45
46

47
48

Ibidem.
"Prutul", nr. 271, 15 sept. 1940.
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Prefectura judeţului Iaşi, d. 1/1940, f. 105.
,,Prutul", nr. 211 din iulie 1940.
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ne ajute de îndată în această grea sarcină cu: donaţiuni
în bani depuse la caseria Primăriei Municipiului, alimente depuse la cantina
Crucii Roşii din gară şi cantina de la Şcoala Normală de Conducătoare din str.
Carp, material şi îmbrăcăminte pentru copii la Liceul <Sf. Sava> din str. Palat.
Ieşeni cu cât veţi da mai grabnic cu atâta vă veţi îndeplini mai mult datoria de
fraţi şi buni români. Comitetul de Ajutorare al Refugiaţilor" 49 •
Guvernul Giugurtu, care la 4 iulie 1940 a luat locul guvernului
Tătărescu, a creat la 9 iulie un Comisariat General al refugiaţilor din Basarabia
şi Nordul Bucovinei care urma să rezolve toate problemele economice, sociale,
culturale şi juridice ce decurgeau din reaşezarea populaţiei româneşti refugiate
din teritoriile evacuate ale Basarabiei şi Nordul Bucovinei. Comisariatul
General avea dreptul de a da ordine tuturor autorităţilor locale, afară de
rezidenţii regali, cu privire la măsurile de reaşezare a românilor refugiaţi din
Basarabia şi Nordul Bucovinei şi de a trata direct cu ministerele de resort, Regia
C.F.R, Casele Autonome şi celelalte autorităţi publice şi private, toate măsurile
privind pe refugiaţi. Decretul mai prevedea deschiderea de către Ministerul de
Finanţe a unui credit de 50 milioane lei "pentru continuarea ajutorării
refugiaţi lor până la definitiva lor plasare sau desdăunare" 50 .
La ordinul telegrafic nr. 40249 din 3 iulie 1940 al Ministerului
Economiei Naţionale, Prefectura judeţului laşi, prin raportul nr. 13.802 din 4
iulie 1940, preciza: "În Municipiul Iaşi sunt 985 refugiaţi iar în judeţ circa
2500. Ceilalţi refugiaţi au fost evacuaţi spre zonele fixate de Ministerul de
Interne. Prezenţa acestor refugiaţi mai pune o problemă specială în ce priveşte
aprovizionările, numărul lor fiind mic şi parte din ei continuând a se evacua
înspre zonele fixate. Din cauza evenimentelor însă ne lipsesc următoarele:
benzina şi petrolul fiind consumate de trupe, uleiul de floarea soarelui, untul,
smântâna şi brânzeturile care se aduceau din Basarabia şi Bucovina, mezelurile
care se aduceau de la Cernăuţi, făina de porumb este în calitate insuficientă.
Prefectul jud.laşi/ss./Col. C. Carp" 51 •
În urma ordinului Primăriei Municipiului Iaşi nr. 2272311940, privind
ajutorarea refugiaţilor din teritoriile cedate U.R.S.S.-ului, au fost propuse
următoarele: "Din primul moment când au început a sosi refugiaţi, a fost
convocat Comitetul Executiv al Asociaţiei pentru serviciul de asistenţă socialâ
din municipiu, la care, în urma discuţiilor ce au avut loc, s-a hotărât:
1) înfiinţarea unei cantine pentru hrana refugiaţilor cu sediul la şcoala de
conducătoare de grădini de copii din strada Carp nr. 2; 2) a se face apeluri prin
presă către publicul ieşean pentru donaţii, tipărindu-se şi 500 exemplare,
Arhivele Naţionale laşi, fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Prut, d. 3211940, voi. 1, f. 2.
"M.Of.", nr. 216, 17 septembrie 1940, p. 5430.
51
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Prut, d. 3211940, voi. II , f. 6.
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apeluri care au fost afişate în oraş; 3) donaţiile în bani să se depună sub luare de
chitanţă la Caseria Municipiului, donaţiile în materiale de îmbrăcăminte la
şcoala industrială <Sf. Sava> unde să fie confecţionate, reparate, iar donaţiile în
alimente să fie primite la cantina din str. Carp; 4) înfiinţarea, în gară, într-o
cameră din localul Poştei, a unui serviciu de informaţii pentru dirijarea
refugiaţilor potrivit dispiziţiilor superioare; 5) cantina Crucii Roşii din gară să
servească hrană rece şi ceaiuri refugiaţilor; 6) oraşul Iaşi fiind numai oraş de
trecere a refugiaţilor, s-a hotărât ca foile de drum gratuite să fie puse la
dispoziţia refugiaţilor de către Prefectura de judeţ, potrivit ordinelor superioare;
7) toţi refugiaţii care au apelat la Municipiu au găsit înţelegere, solicitând
eliberări de bilete pentru cai, cu forme legale, pentru acei care în grabă n-au
putut să-şi ia bilete, punându-li-se la dispoziţie vehicule pentru cărat mobila" 52 .
Deoarece nu se cunoştea cu precizie numărul total al refugiaţilor
găzduiţi, Prefectura judeţului Iaşi a emis o înştiinţare aducând la cunoştinţa
refugiaţilor din Basarabia şi Bucovina, că în baza deciziei Ministerului de
Interne nr. 9392 A din 1O iulie 1940, toţi refugiaţii aflaţi pe teritoriul judeţului
şi municipiului Iaşi sunt obligaţi a se prezenta la primăriile comunale, iar cei
din municipiu la Prefectura judeţului Iaşi pentru a se înscrie la biroul înfiinţat în
acest scop.
Potrivit dării de seamă a Prefecturii judeţului Iaşi - Biroul Refugiaţilor,
privind activitatea cu privire la ajutorarea refugiaţilor de la 1 iulie 1940 până la
31 martie 1941, s-au cheltuit pentru întreţinerea şi pentru acordarea de ajutoare
suma de 2.012.073 lei după cum urmează:
Sume primite de la alte autorităţi de Prefectura judeţului Iaşi:
1. de la Ministerul de Interne .................................... 373.050 lei
2. Idem, pentru hrana locuitorilor repatriaţi din Basarabia şi
Bucovina, care sunt obligaţi a face carantina de 15 zile ... 100.000 lei
Transport ......... 473.050 lei
3. de la Sub secretariatul de Stat al Colonizării,
pentru ajutorarea refugiaţilor dobrogeni ..................... 10.000 lei
4. Idem, pentru a se plăti aconturi pentru recoltele
abandonate, evacuaţilor din Dobrogea ....................... 50.000 lei
5. De la Comisariatul General al Basarabiei,
Pentru ajutorarea refugiaţi lor. ................................. 250.000 lei
Total .......... 783.050 lei 53 .
Toate aceste avansuri s-au justificat la timp.
În anul 1940, Prefectura judeţului Iaşi a colectat pentru ajutorarea
refugiaţilor ......................................................... 314.163 lei.
52
53
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Ibidem, f. 33v.
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de

277.159lei.
Crucea Roşie Iaşi a cheltuit suma de 890.252 lei, după cum urmează:
a) îmbrăcăminte pentru 907 persoane .......................... 700.000 lei
b) ajutoare în bani şi întreţinerea cantine lor în Iaşi şi la
Ungheni ........................................................... 190.252 lei.
c) plata a 7649 pâini achitate de Rezidenţa Regală Prut.. .... 61.612 lei
Total... 951.864 lei.
În municipiul Iaşi funcţionau 21 cantine, întreţinute de Primărie, 13
cantine şcolare, 4 pentru ostaşii ce făceau pază şi 4 noi înfiinţate, unde luau
masa zilnic circa 240 copii neşcolari şi oameni săraci, printre care şi refugiaţi.
Nu existau cantine speciale pentru alimentarea refugiaţilor până la plasare, iar
ajutoarele în bani se dădeau numai în cazuri excepţionale 54 .
În anii 1940-1941 n-a existat asociaţie, societate, întreprindere
particulară sau de stat, care să nu fi ajutat pe refugiaţii din teritoriile cedate.
Pentru refugiaţi, părăsirea Basarabiei şi a Bucovinei a fost foarte
dureroasă. Se despărţeau de rude, prieteni, îşi părăseau casa, clădită cu trudă,
locurile natale. Unor refugiaţi evacuarea le-a prilejuit drame înfiorătoare.
Pantelimon Halipa, părăsind Basarabia într-un tren cu refugiaţi, scria mai târziu:
"La Ungheni, puhoiul de bejenari basarabeni s-a înmulţit cu cei veniţi din
părţile Bălţilor şi Sorocii. Şi la Ungheni şi la Iaşi şi în toate gările până la
Bucureşti, am văzut sute de mii de persoane în aşteptarea rudelor şi prietenilor
pe care îi credeau încăpuiţi în trenul nostru de pe atâtea meleaguri basarabene.
Eram asaltaţi cu întrebări, dacă nu-i în tren cutare sau cutare din cutare oraş,
dacă nu am auzit să mai sosească trenuri cu refugiaţi şi aşa mai departe. Vaerul
întrebărilor în gări creştea pe măsură ce ne apropiam de Bucureşti, unde se
cunoştea de acum bine că evacuarea Basarabiei trebuia să fie executată rapid şi
din cauza aceasta se transforma într-un hazard. În Gara de Nord la Bucureşti
numărul întâmpinătorilor era cu mult mai mare decât numărul celor sosiţi, încât
de abia mai puteai înainta printre rândurile acestor oameni a căror fiinţă era
numai ochi şi numai aşteptare! Pretutindeni îmbrăţişări şi lacrimi! Lacrimi
puţine gentru bucuria revederii, lacrimi multe pentru pierderea Basarabiei
natale" 5
V. Concluzii
Ocuparea Basarabiei şi Nordului Bucovinei de către U.R.S.S., în urma
notelor ultimative adresate României la 26-27 iunie 1940, a determinat refugiul
54
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Ibidem.
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unei mari părţi din populaţia de peste Prut. Acest refugiu s-a desfăşurat în
condiţii extrem de dificile datorită intrării trupelor sovietice care s-au deplasat
în teritoriul evacuat mult mai repede decât fusese prevăzut. Încă din 29-30 iunie
acestea se aflau pe Prut şi au deschis focul asupra unor trupe româneşti, au
dezarmat militari, au capturat prizonieri, au sechestrat material militar, iar în
înaintarea lor au ocupat şi ţinutul Herţei.
Armata, administraţia şi o mare parte din populaţia refugiată din
Basarabia şi Bucovina au tranzitat prin Iaşi spre alte localităţi, iar o parte a fost
plasată în oraşul şi judeţul Iaşi.
Înregistrarea refugiaţilor de către Biroul care funcţiona pe lângă
Prefectura judeţului Iaşi este parţială. Administraţia internă a luat măsuri pentru
plasarea şi integrarea refugiaţilor basarabeni şi bucovineni pe categorii sociale
astfel încât fiecare să fie capabil să-şi asigure existenţa pentru sine şi familia sa.
S-a asigurat transportul refugiaţilor plasaţi în alte localităţi, s-a facilitat
angajarea celor rămaşi în Iaşi, s-au reînscris în şcoli, licee şi universităţi elevii şi
studenţii refugiaţi.
Populaţia

din oraşul şi judeţul Iaşi a dat dovadă de solidaritate faţă de
soarta dramatică a celor refugiaţi, care şi-au părăsit în grabă locuinţele,
gospodăriile, iar administraţia statului român s-a mobilizat pentru a pune în
aplicare reglementările referitoare la persoanele evacuate. Este impresionantă
atitudinea opiniei publice româneşti care s-a asociat măsurilor guvernamentale
în a organiza cămine şi cantine pentru refugiaţi, în a ajuta cu bani, haine,
îmbrăcăminte.

Acţiunile Comitetului de Ajutorare al Refugiaţilor, activitatea
Comisariatului General al refugiaţilor din Basarabia şi Nordul Bucovinei,
hotărârile Consiliului de Miniştri, prin instituţiile locale, în special Prefectura
judeţului Iaşi şi Primăria municipiului Iaşi, în ciuda inerentelor dificultăţi în
ajutorarea şi integrarea refugiaţilor, şi-au atins scopul.
Tragicele evenimente din vara anului 1940 au avut consecinţe şi în
planul relaţiilor internaţionale, prin alimentarea revendicărilor teritoriale asupra
statului român din partea Ungariei şi Bulgariei precum şi cauza principală a
intrării României în război în vara anului 1941 pentru eliberarea Basarabiei şi
Nordului Bucovinei de sub ocupaţia sovietică.
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File din cronica Arhivelor Militare: autoincendierea arhivei
Divizionului 104 artilerie în nefasta zi de 7 aprilie 1944
Iulian-Stelian BOŢOGHINĂ
File of Chronic Military Archives: arson Archive 104 Artillery Battalion in
the Fatal Day on 7th of April1944
Abstract
In late March and early April 1944, the Red Anny appropriated Bessarabia and
trigger a strong offensive in the Crimea. Mission 104 Artillery battalion, composed of
the remains of units with significant casualties, was to delay the advancing Russian
troops heading to Odessa. From April 1 to 7 it has paid its mission successfully. During
withdrawa1, more exactly in the lasea village before crossing the Dniester, archive
destruction occurred due to the impending intrusion of Soviet troops in the village. The
two officers who gave the order to destroy the archive, Ensign Cartiuţă Florentin and
Major Mihail Florescu, were examples of professionalism, advances only positive
characterizations.
Keywords: 104 divisional artillery, archives, self-combustion, Red Anny,
Odessa, Dniester, retreat, soldiers, 7th of prii 1944.

La sfărşitul lunii martie şi începutul lunii aprilie 1944, interval de timp
când s-a produs nefericitul eveniment, subiect al prezentei expuneri, Divizionul
104 Artilerie se afla în retragere spre Odessa, cu misiunea de a menţine
contactul cu trupele sovietice şi de a întârzia înaintarea acestora cât mai mult
timp posibil, după care urma să retragă traversând Nistrul. Defensiva armatei
germane şi a aliaţilor săi a fost consecinţa înfrângerii de la Stalingrad, fapt ce a
permis ca, începând cu toamna anului 1943 şi primăvara anului 1944, coaliţia
Naţiunilor Unite să-şi intensifice eforturile de război pentru înfrângerea Axei,
ample operaţiuni ofensive fiind planificate atât pe frontul de Est, cât şi pe
frontul Occidental.
La 16 decembrie 1943, Comandamentul Suprem Sovietic a adoptat
planul general pentru ofensivă din primăvara anului 1944, prin care erau
planificate zece operaţiuni de mare anvergură 1• Ofensiva însă, a fost declanşată
Jipa Rotaru, Vladimir Zodian, Leonida Moise, Teofil Oroianu, Antonescu-Hitler, Caucazul şi
Crimeea, Editura Paideia, Bucureşti, 1999, pp. 100-101.
1
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la 24 decembrie 1943, când în sud au fost atacate în forţă armatele Axei:
grupurile de armată Sud şi A. Ofensiva de iarnă a fost încheiată cu succes la 14
ianuarie 1944, printre consecinţe numărându-se şi interceptarea comunicaţiilor
spre Odessa. Presiunea exercitată de sovietici a continuat asupra aceloraşi mari
unităţi inamice de la flancul sudic al frontului de Est, la 4 martie iniţiindu-se
operaţiunea Proskurov-Cernăuţi, ceea ce a însemnat deschiderea marii ofensive
din Ucraina de la vest de Nipru 2 •
Până la 26 martie 1944, trupele Frontului 1 ucrainean au cucerit
localitatea de importanţă strategică Kameneţ-Podolsk, nimicind, împreună cu
trupele Frontului 2 ucrainean, o importantă grupare germană. Armata 1 tancuri
sovietică a depăşit Nistrul, alte mari unităţi ajungând la nord de Ungheni. S-au
creat, astfel, condiţiile ca unităţile Frontului 3 ucrainean să declanşeze ofensiva
în cadrul Operaţiunii Odessa, încheiată până la 14 aprilie 1944 3 . Comanda
militară germană, conştientă de valoarea strategică a Peninsulei Crimeea, a
încercat să păstreze cu orice chip această fortăreaţă naturală care asigura
controlul frontului de Sud. Caracteristicele geografice făceau din Crimeea o
fortăreaţă inexpugnabilă4 • Acest pinten înaintat în centrul Mării Negre
deschidea căi de comunicaţie maritime spre Odessa, gurile Dunării, strâmtori şi
vestul Caucaziei. Totodată, datorită căilor sale de comunicaţii pe mare şi pe
uscat, peninsula permitea o manevră uşoară de forţe, cu raza de acţiune sensibil
egală pe întreg sectorul Mării Negre. Prin urmare, Crimeea asigura flancul de
sud al frontului de Est şi permitea dominaţia aeriană a Mării Negre şi Caucaz,
sau, altfel spus, peninsula poate fi văzută ca un portavion natural. În concluzie,
ideea că cine stăpânea Crimeea stăpânea Marea Neagră era conştientizată de
cele două tabere inamice. Numai că evoluţia frontului la sfărşitul anului 1943 şi
începutului anului 1944 a determinat marele risc ca trupele germano-române să
rămână asediate în acest bastion natural, care era Crimeea. Nu existau prea
multe soluţii, partea română considera că evacuarea şi regruparea trupelor pe
aliniamente defensive era singura alternativă la puternica ofensivă sovietică ce
ameninţa această parte de front. Însă partea germană nu a acceptat, fapt ce a
determinat dezacordul dintre Hitler şi Antonescu, o nouă criză în conducerea de
război a Axei 5 .
După îndelungate pregătiri pentru ofensivă, pe 3 aprilie, sovieticii au
declanşat un puternic bombardament cu artilerie grea timp de cinci zile, pentru

2

Ibidem,
Ibidem,
4
Ibidem,
5
Ibidem,
3

pp. 101-102.
p. 102.
pp. 104-105.
pp. 112-126.
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ca pe 8 aprilie, Frontul 4 ucrainean să declanşeze ofensiva6 . Acesta a fost
contextul în care o intensă presiune sovietică exercitată dinspre Ucraina a făcut
ca partea de nord-est a ţării să fie ocupată încă din martie 1944 7, perioadă în
care ostaşii Divizionului 104 Artilerie se retrăgeau spre ţară dinspre Odessa,
aflaţi permanent în contact cu trupele inamice.
Înainte de a nara succesiunea evenimentelor doresc să subliniez că
această unitate de artilerie a fost constituită din rămăşiţele altor unităţi, precum
Regimentul 4 Artilerie şi un divizion de artilerie al vânătorilor de munte, ale
căror efective fuseseră mult subţiate datorită pierderilor. Constituirea
Divizionului 104 Artilerie s-a făcut în urma contopirii Diviziei 4 Munte cu
Divizia 24 lnfanterie, sub presiunea ofensivei sovietice. Prin urmare, pe 28
martie 1944, la orele 17.30 Divizionul 104 Artilerie s-a pus în marş pe direcţia
Vladimirovka-Krasnoie, pentru ca a doua zi, 29 martie, să cantoneze în
Vizirka8 . Pe 30 martie 1944, comandantul divizionului, maiorul Iliescu Nicolae,
împreună cu comandanţii de baterii au executat recunoaşterea zonei de la sud de
Ticiroka. A doua zi, la orele 5 dimineaţa, bateriile au fost instalate pe poziţii şi
gata să deschidă focul, având observatoarele pe malul drept al limanului
Tiliguli. Următoarea zi, adică 1 aprilie, pe celălalt mal observându-se mişcări de
trupe şi lovituri trase de inamic, Bateria I a deschis focul şi a neutralizat patru
secţii de branduri. Bateria I a executat trageri în Koblevo, neutralizând o baterie
şi distrugând un tun anticar instalat pe malul lacului. În după-amiaza acelei zile,
Bateria I a executat tir şi a risipit o coloană inamică, ce venea dinspre şoseaua
Federovka-Koblevo. Mai târziu a distrus două grupe inamice în zona podului
din sudul limanului. În acelaşi timp, Bateria a II-a a executat tragere asupra a
şase coloane inamice, care înaintau spre Koblevo, producându-le pierderi în
oameni, cai şi materiale, silindu-le să se împrăştie şi să fugă în retragere peste
creasta Krasnaia. Bateria a II-a a executat trageri asupra inamicului care se afla
concentrat într-un grup de case din Korsa şi Krasnaia-Ukrainka9 .
În ziua de 2 aprilie, atât Bateria a II-a, cât şi Bateria a III-a au executat
trageri la Korsa şi Krasnaia-Ukrainka, de unde inamicul încerca să treacă
limanul cu ajutorul unor bărci. Bărcile au fost lovite în plin, inamicul fiind
împrăŞtiat. Către orele 7 .30, Bateria a II-a a executat foc asupra unei baterii
inamice ce fusese masată sub un pâlc de copaci din Korsa, reducând-o la tăcere.
Către orele 9, observatorul Bateriei a II-a, care era instalat pe istmul de nord al
6

Ibidem, pp. 148-173.
Florin Constantiniu, Alesandru Duţu, Mihai Retegan, România În război (1941-1945). Un
destin În istorie, Editura Militară, Bucureşti, 1995, p. 119.
8
Arhivele Militare Române (se va cita A.M.R.), fond Colecţii, R.I.J.O. 1, d. 2013, f. 5.
9
Ibidem, f. 5 v.
7
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limanului, a anunţat că cinci ambarcaţiuni inamice încercau să forţeze cursul
apei şi să debarce pe mal pentru a organiza un cap de pod. Bateriile II şi III au
deschis focul scufundând o barcă, iar restul au făcut cale întoarsă 10 • În aceeaşi
zi, timp de trei ore între 14.30 şi 17 .30, la solicitarea aliaţilor germani din
Divizionul 732 Artilerie, artileriştii Bateriei I au executat un bombardament în
regiunea podului de la Koblevo. Concomitent, Bateria a II-a a executat tragere
de hărţuială pe întreg sectorul, până în dimineaţa zilei de 3 aprilie 1944, când
Divizionul 104 Artilerie a continuat retragerea, aflat în contact permanent cu
inamicul. Astfel, Bateria a III -a s-a retras la est de Rancevo, Bateria I a distrus
două maşini în Koblevo şi patru căruţe în Krasnaia-Ukrainka, iar Bateria a II-a
s-a deplasat în Sverdlorov începând cu orele 18 11 •
Pe 4 aprilie, divizionul s-a deplasat la sud-vest de Sverdlorov, unde a
ocupat noi poziţii de tragere. În ziua următoare, după ocuparea noilor
aliniamente, cele trei baterii au executat tragere de hărţuială asupra unei
companii inamice care căuta să se apropie de satul Miceanka, împrăştiind-o şi
rănind patru sau şase militari, după cum s-a putut observa. Bateria a II-a a
continuat să execute trageri de hărţuială asupra inamicului de pe şoseaua ce lega
Vizirka de Boialikul Mic. La orele 14 0 , Bateria I s-a pus în marş spre colhozul
Ilicevka, unde a ocupat un nou aliniament. Bateria a III-a, prin tragerile
executate în regiunea Metcianka a reuşit să ţină pe loc inamicul ce încerca să ia
contact pentru a evalua forţa şi capacitatea de luptă a unităţii româneşti. În seara
zilei de 5 aprilie, Divizionul 104 Artilerie a rupt contactul cu inamicul,
repliindu-se la colhozul Ilicevka şi lăsând câteva subunităţi pentru acoperirea
retragerii. Pe 6 aprilie, bateriile II şi III şi Secţia 1 din Bateria I au ocupat
poziţii la sud de colhoz cu observatoarele pe calea ferată la 3 Km nord de
colhoz. De pe această poziţie defensivă, Secţia 1 a reuşit să rupă atacul unei
companii inamice, scoţând din luptă cel puţin un pluton. Printr-un baraj de foc
bine plasat, a oprit atacul din dreapta şoselei, provocând inamicului pierderi
serioase. Tot această subunitate a reuşit ca prin tragerile de-a lungul căii ferate
să ţină la distanţă inamicul aflat în ofensivă, provocându-i pierderi simţitoare.
Bateria a II-a a executat trageri de contrabaterie asupra unui tun anticar şi
asupra unei baterii de branduri, reuşind să la neutralizeze.
Pe 7 aprilie, ziua fatidică pentru arhiva acestui divizion, Bateria I a
executat trageri în sprijinul Batalionului 14/18 Vânători de Munte, iar Bateria a
III-a a sprijinit cu foc de artilerie retragerea Batalionului 17 Vânători de munte.
A doua zi, 8 aprilie, Bateria a II-a s-a deplasat către Odessa, iar bateriile II şi III

°
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au executat baraj de artilerie pentru a susţine retragerea Grupului 9 Vânători de
Munte, dislocând atacurile inamice şi producându-le pierderi însemnate.
Trecând la contraatac, focul bine plasat al celor două baterii a făcut ca inamicul
să fie pus în dezordine, părăsind poziţia în dezordine şi cu pierderi însemnate 12 •
În seara de 19 aprilie, la orele 19.00, Divizionul a rupt contactul cu
inamicul, deplasându-se din Odessa la Dalnic, unde a stat până a doua zi, 9
aprilie orele 14.00, când s-a pus din nou în marŞ către limanul Nistrului pe
itinerariul Dalnic - Kleinlibental - Alexandrovka - Karolina - Bugaz - Şaba 13 •
Acestea au fost evenimentele trăite de militarii Divizionului 104 Artilerie în
linia întâi şi alături de ei, camarazii celorlalte subunităţi ale diviziei, precum cei
din Compania 99/24 Auto.
Trebuie precizat faptul că zilele de 7 şi 8 aprilie au fost nefaste pentru
majoritatea unităţilor române aflate în retragere. Căci iată, pe 2 mai 1944,
comandantul companiei menţionate mai sus raporta cauzele care au determinat
distrugerea camioanelor în cele două zile. Din cele raportate dorim să subliniem
că drumul Odessa - Baraboi era singura cale de retragere spre vest, de aici şi
aglomeraţia extrem de mare, accentuată de viscolul şi ploile ce căzuseră din
abundenţă în perioada 3-7 aprilie. În încheierea raportului, căpitanul Mircea
Florescu a ţinut să menţioneze că pe această rută nu puteau circula camioane
defecte care să fie remorcate pentru a nu bloca singura cale de acces şi aşa
foarte aglomerată. Aşa că aceste camioane erau abandonate alături de şosea ori
incendiate, pentru a nu fi capturate în stare de funcţionare şi apoi folosite de
către inamic, "dat fiind acţiunea intensă a inamicului pentru a stăpâni şoseaua
Odessa- Ovidiopol" 14 •
Din perspectiva subiectului acestei prezentări, foarte interesant este
raportul sublocotenentului Stan Dumitru, ofiţerul tehnic al Diviziei 4/24
Infanterie, care, pe 28 aprilie 1944, descria modul în care au fost distruse câteva
camioane ale companiei. Din cele notate se conturează priveliştea unei imense
mlaştini, deoarece ploile transformaseră toată zona într -un câmp de nămol, unde
şi şenilatele se împotmoleau. "Feldjandarmeria" conducea traficul, aşa că pentru
a asigura fluxul peste pod răsturna foarte multe maşini dincolo de şosea, situaţie
ce 1-a determinat pe sublocotenentul Stan Florin să menţioneze că trecerea peste
pod a constituit cel mai mare obstacol pentru coloana auto, din cauza drumului
îngust, a nămolului şi a bombardamentului inamic 15 . Evident, nu era acelaşi pod
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pe unde încerca să treacă Nistrul coloana de căruţe cu arhiva divizionului, însă
situaţia era aceeaşi pe toate drumurile de retragere spre ţară.
Continuăm cu prezentarea personajelor implicate direct în nefericitul
eveniment ce constituie subiectul materialului şi încercăm, atât cât documentele
ne permit, o sumară portretizare a acestora.
Prin urmare, după cum se înţelege din cele declarate de participanţi,
personajul principal, adică ofiţerul care a dat ordinul de distrugere a arhivei a
fost maiorul Florescu. În foaia matricolă, maiorul Florescu a fost identificat cu
prenumele Mihail. Tot aici este notat că în aprilie 1944 era comandantul
trupelor regimentare din Divizia 4/24 Infanterie. Născut la Caracal pe 4
februarie 1904, ca fiu al lui Ştefan şi al Frusinei, la 1 septembrie 1938 s-a
căsătorit cu domnişoara Sanda Glatz, cu care a avut doi copii, Sanda-Lucia,
născută pe 19 octombrie 1939 şi Anca-Eufrosina-Elena, născută pe 12
septembrie 1942 16 . Socrul său a fost generalul-locotenent Alexandru Iuliu
Glatz, care în 1940 a demisionat din armată. Până în 1948 a fost pensionar, apoi
turnător şi şef Secţia Turnătorie la Uzinele "Vasile Roaită" din Bucureşti până
la 6 mai 1950, când a fost ridicat de organele securităţii statului. A decedat în
detenţie, în 1953 (fapt completat ulterior cu stiloul, cerneală roşie) 17 • Mihail
Florescu a absolvit Şcoala de Ofiţeri cu media 7,98, clasându-se al
unsprezecelea din 55 de cursanţi 18 .
Pentru perioada 1943 şi începutul 1944, caracterizarea consemnată în
memoriul personal de şeful de stat major al Diviziei 4 Infanterie, ne prezintă un
brav ofiţer care "în luptele crâncene pe care Divizia le-a dus în stepa calmucă,
căpitanul Florescu s-a comportat mai presus de orice laudă ca putere de muncă,
devotament nemărginit, curaj excepţional, energie neînfrântă şi pregătire
profesională excepţional de temeinică" 19 • Însă, tot în memoriul personal,
aproximativ pentru aceeaşi perioadă, notarea de serviciu a fost făcută de şeful
Secţiei II Informaţii, care nota că maiorul Florescu "a continuat să conducă mai
departe Sub-biroul Contrainformaţii pe teritoriu cu aceeaşi pricepere şi aceleaşi
prea frumoase rezultate ca şi anul trecut, verificând în totul aprecierile prea
bune ce i-am dat atunci. Calităţile şi aptitudinile sale generale cu adevărat
remarcabile, dublate şi de experienţa şi de cunoştinţele de specialitate dobândite
în timpul când funcţionează la Secţie fac din el un ofiţer de excepţional ajutor
pentru biroul său şi un colaborator de mare ajutor" 20 •
Idem, fond Direcţia personal, Registrul ofiţeri activi, voi. V, f. 184.
Idem, fond Centrul Militar oraş Bucureşti colonei, d. 320, f. 5.
18
Idem, fond Direcţia personal, Registrul ofiţeri activi, d. 320, f. 4.
19
Ibidem, f. 40.
20
Ibidem, f. 40.
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Înainte de a ne opri pe larg asupra acestor cuvinte, doresc să subliniez că
după opinia mea maiorul Florescu era încadrat la Secţia II şi activa ca ofiţer de
informaţii pe front, la unităţile operative, mai exact la Divizia 4 Infanterie,
opinie susţinută şi de alte însemnări din memoriul personal al maiorului
Florescu, unde, în egală măsură, dorim să subliniem calităţile remarcate şi
notate de superiorii săi, precum cea în care se arată că în prima jumătate a
anului 1943 a fost şeful Biroului Operaţii din Comandamentul Diviziei 4
Infanterie. În operaţiunile de repliere din Stepa Calmucă şi înapoiere a diviziei
spre ţară, a arătat din nou puterea de pătrundere a celor mai grele situaţii, când a
rezolvat cu foarte mare uşurinţă orice probleme tactice, dând soluţiuni foarte
judicioase şi logice, pe care le-a tradus cu multă dexteritate în ordine de operaţii
simple şi clare. Pe timpul când unităţile şi comandamentul se găseau continuu
în deplasare, graţie energiei, puterii sale de muncă şi rezistenţei la oboseală,
odată cu lucrările de documentare interioară ale biroului, traduce foarte uşor şi
repede hotărârile Comandamentului în ordine de operaţii, care întotdeauna au
ajuns la vreme la trupe. Tot în acest timp a ajutat pe domnul comandant al
diviziei la întocmirea conferinţei "Operaţiunile Diviziei 4 lnfanterie în luptele
din perioada 21 noiembrie 1942 - 3 ianuarie 1943", ţinută în Bucureşti la
convocarea din luna aprilie 1943. A primit şi executat misiuni exterioare de stat
major, cu care ocaziune a arătat, pe lângă temeinicele sale cunoştinţe
profesionale şi deosebitele sale însuşiri de ofiţer de stat major. După ajungerea
Comandamentului la Bucureşti, în afară de lucrările curente ale biroului, a
adunat şi re făcut toate piesele (ordine de operaţii primite şi date, rapoarte
operative etc.) corespunzătoare perioadei noiembrie - decembrie 1942, care
fuseseră capturate cu întreaga arhivă a biroului în atacul inamic de la Nikolski
(Kalmucia). Deşi operaţiune foarte grea, ca unul care a luat parte la toate
acţiunile diviziei, le-a refăcut în întregime, după care a redactat la zi registrul
jurnal de operaţii în cele mai perfecte condiţii" 21 .
Aşa cum precizam şi mai sus, din 15 iunie 1943 până la 31 octombrie
1943, maiorul Florescu a fost mutat la Secţia II a Marelui Stat Major, la cererea
comandantului, fost comandant al Diviziei 4 Infanterie, "pentru aptitudinile
generale prea frumoase" pe care i le cunoştea din timpul cât 1-a avut în
subordine. Repartizat la Biroul Contrainformaţii, i s-a încredinţat conducerea
subiroului contrainformaţii pe teritoriu. Deşi străin de lucrările sub-biroului, ca
şi de metoda de lucru în secţie, convins însă de importanţa problemelor de care
avea să se preocupe, ca şi de răspunderea ce-i revenea, s-a aplecat acţiunii de
iniţiere cu pasiune şi intensitate, reuşind, printr -o muncă bine organizată, să se
21
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acomodeze foarte repede şi să treacă apoi la lucru efectiv cu încredere,
randament şi bune rezultate. De o conştiinciozitate exemplară şi capacitate de
muncă neegalate, n-a precupeţit nimic din ceea ce putea să dea şi era necesar
pentru ca toate exigenţele de serviciu să fie satisfăcute în condiţiuni superlative.
Obişnuit să gândească şi să studieze serios orice chestiune, a demonstrat în
conducerea sub-biroului său o perfectă stăpânire a diferitelor probleme, cu toată
varietatea şi delicateţea lor şi o remarcabilă pricepere în soluţionarea diverselor
cazuri prezentate. De însărcinările exterioare s-a achitat în condiţiuni cu totul
lăudabile, evidenţiind maturitate, iniţiativă, spirit de observaţie şi înalt simţ al
datoriei. Ofiţer de o rară ţinută morală şi însuşiri sufleteşti şi o educaţie socială
şi militară dintre cele mai alese, aducerea în secţie a fost pe deplin justificată şi
de un real şi apreciabil folos, se clasează printre ofiţerii de stat major de calitate,
care onorează locul pe care se găsesc 22 .
De la 1 noiembrie 1943 până la 25 mai 1944 a continuat să conducă mai
departe sub-biroul contrainformaţii pe teritoriu, cu aceeaşi pricepere şi aceleaşi
prea frumoase rezultate ca şi în anul precedent. Calităţile şi aptitudinile sale
generale, cu adevărat remarcabile, dublate de experienţa şi cunoştinţele de
specialitate dobândite în timpul de când a activat la secţie, au făcut din el un
ofiţer de excepţional ajutor pentru biroul său, un colaborator de mare nădejde.
De o conştiinciozitate şi putere de muncă cu totul neobişnuite a fost, tot timpul,
aproape permanent în biroul său, unde, documentându-se şi studiindu-şi cât mai
atent şi serios lucrările, a urmărit totdeauna să le prezinte în forma cea mai
perfectă şi cât mai curând posibil. Truda sa a fost, în majoritatea cazurilor,
încununată de cel mai frumos succes. Modest şi de o distincţiune sufletească rar
întâlnită, a fost ofiţerul sincer iubit şi preţuit, atât de camarazi, cât şi de şefi. În
activitatea şi rezultatele obţinute în toate împrejurările, s-a menţinut în mod
permanent pe linia strălucitoare a trecutului, verificând şi confirmând mereu
desăvârşita sa pregătire, marile posibilităţi de lucru şi notele elogioase
obţinute 23 .

Cel de-al doilea ofiţer al cărui profil psiho-profesional putem să-I
reconstituim pe seama documentelor de arhivă este sublocotenentul Cărtiuţă
Florentin, care pentru perioada de timp ce ne interesează a fost caracterizat ca
fiind un ofiţer sănătos şi rezistent, ce putea suporta cu uşurinţă greutăţile unei
campanii. A îndeplinit funcţia de ofiţer adjutant şi cu mobilizarea la Divizionul
104 Aruncătoare (120 mm). În această calitate a luat parte în luptele de la Nipru
(Novo-Dimitrovka), apoi Zarevodar, capul de pod Nicolaev- Limanul Bugului,
22
23
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Scikovka - Sverdlova şi Limanul Nistrului - Cetatea Albă. A dovedit însuşiri
deosebite, rezolvând situaţii foarte dificile în organizarea Divizionului 104
Artilerie, format din contopirea a trei unităţi diferite, din trei organe de
mobilizare diferite. Lucrările de adjutantură le-a făcut la timp, foarte precis şi
foarte îngrijit, nerămânând niciodată în urmă cu acestea. Comunicarea tuturor
mutaţiilor la partea sedentară s-a făcut datorită supravegherii dârze a ofiţerului,
la timp şi cu toate datele necesare. Ofiţerul poseda o bogată experienţă în
lucrările de birou pe care le rezolva cu uşurinţă şi cu pricepere şi mult spirit de
metodă. Era dotat cu mult bun simţ şi cultura generală corespunzătoare gradului
de sublocotenent. Era dotat cu putere de muncă mare şi cu o perseverenţă
demnă de toată lauda, disciplinat faţă de superiori, autoritar faţă de subalternii
săi, pe care i-a câştigat datorită caracterului său. A fost întrebuinţat şi
comandant al grupului de comandă pe timpul absenţei comandantului. În
această funcţie a dovedit multă pricepere, sârguinţă, arătând că i se poate
încredinţa orice funcţie, căci o duce la bun sfârŞit în foarte bune condiţiuni. S-a
dovedit un foarte bun instructor cu metodă de lucru şi animat în tot timpul de
grija pentru bunul trai al oamenilor, animalelor şi faţă de materialul statului.
Voia bună, care nu-l părăsea niciodată de la lucru, mobiliza pe subalternii săi,
care lucrau din convingere şi din dragoste. A fost devotat şi un foarte bun
camarad, avea curajul răspunderii, moral şi modest. Un foarte bun executant al
ordinelor date. Nu avea vicii şi nici pasiuni, nu a fost pedepsit, nu avea absenţe.
Divizionul din care făcea parte a fost citat prin Ordinul de Zi nr. 207 din 22
martie 1944 pe Divizia 4/24 Infanterie pentru acţiunea de la Zarevodar şi Capul
de pod Nicolaev. Pentru aceeaşi acţiune a fost citat în cadrul Diviziei 4/24
lnfanterie pe naţiune prin Ordinul de Zi nr. 59 din 8 mai 1944. În rezumat, slt.
Cărtiuţă Florentin a fost un foarte bun ofiţer de artilerie, pe care se putea conta
24
şi necesar instituţiei armatei .
Prin urmare, se poate concluziona că ofiţerii implicaţi în distrugerea
arhivei erau dintre cei mai destoinici, căliţi în focul luptelor, capabili şi
responsabili. Întrebarea ce se pune, în mod logic este cum de a fost posibil să se
ajungă la un asemenea gest extrem.
Iată ce a declarat nouă zile mai târziu, pe 16 aprilie, unul dintre militarii
implicaţi direct în arderea arhivei, anume sergentul Iacob Petre, încadrat în
Bateria Comandă a Divizionului 104 Artilerie: "În ziua de 7 aprilie 1944 mă
găseam la căruţa de arhivă a divizionului în satul Iaska, de unde urma să trecem
Nistrul. Pe la orele 4 112 pe drumul care ducea la pod se găseau vehicule din
diferite unităţi române şi germane, care toate urmau să treacă Nistrul. La aceea
24
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s-a produs o panică şi oameni din Divizia 21 Infanterie deshămau caii să
treacă spre pod, spunând că ruşii sunt la marginea satului şi s-a ordonat trecerea
podului numai cu câte un cal şi ce se poate lua în fugă.
Subsemnatul, împreună cu sergentul Coconoiu, după primirea ordinului
dat de dl. maior Florescu, comandantul trupelor regimentare din Divizia 4'24
Infanterie, am spart lăzile cu arhivă şi am luat dosarele de operaţii şi ştampilele
Divizionului, iar la restul de dosare am dat foc, apoi am plecat spre pod de unde
se auzeau împuşcături şi panică" 25 .
Camaradul citat de sergentul Iacob, anume sergentul Coconoiu, a fost
chemat şi el să dea declaraţie asupra celor întâmplate pe 7 aprilie 1944. După ce
şi-a declinat contingentul, anume 1941, sergentul Coconoiu Ion spunea că a fost
trimis de sublocotenentul Cărtiuţă Florentin cu arhiva regimentului înaintea
coloanei, găsind în asta cel mai la îndemână mod de a fi salvată. În ziua de 7
aprilie a sosit în satul lasea pe unde se trecea Nistrul. "După-amiază, pe la 4 112,
declara sergentul Coconoiu, s-a dat ordin ca să se ia ce putem şi să fugim,
deoarece ruşii erau la marginea satului. Am luat ştampilele şi câteva dosare de
operaţii" 26 .
Printre actorii evenimentului s-a numărat şi plutonierul Tănăsescu
Gheorghe, care, ceva mai târziu, pe 21 aprilie, a fost chemat să descrie
momentul cu mai multe amănunte, ocazie cu care a scris că în ziua de 6 aprilie
se afla în satul lasea, unde aştepta trecerea Nistrului. Încă de la ora 5 după
amiază călăreţi de la alte unităţi începuseră să traverseze podul. Aceştia strigau
că vin ruşii şi că sunt foarte aproape. Puţin mai târziu a sosit şi maiorul
Florescu, comandantul trenului regimentar al diviziei, care a dat ordin să se
părăsească căruţele, căci situaţia era gravă. Panica s-a instalat, plutonierul
identificând cauza în manifestarea călăreţilor care strigau că vin ruşii şi a
ordinului maiorului Florescu de a se părăsi căruţele.
În lipsa administratorului, adică a locotenentului Petrovici Ionel (care
din ordinul maiorului Florescu plecase la pod pentru a restabili ordinea),
plutonierul Tănăsescu a executat ordinul primit, trecând pe la căruţele cu arhivă,
să vadă dacă furierii au luat echipamentul şi ce era mai important din arhivă.
Ajungând acolo, a constatat că la căruţa casieriei conductorul era plecat cu caii,
lăsând arhiva şi lăzile în căruţă. În această situaţie a dat jos lada de fier, cea în
care ştia că se găsea arhiva şi banii, încercând să o spargă cu tâmăcopul. Nu a
reuşit să o deschidă, ci numai să o găurească lateral şi în mai multe locuri, ceea
ce nu i-a permis să scoată mai nimic de acolo, aşa că a turnat benzină şi i-a dat
25
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care a dat foc şi la căruţă, deşi maiorul Florescu dăduse ordin să nu se
facă aşa ceva fiind pericol să ia foc tot satul. Plutonierul a dorit să sublinieze că
nu a plecat de la faţa locului până ce nu s-a încredinţat că întreaga ladă sau
conţinutul, adică arhiva, nu fusese distrus de flăcări.
În încheiere, plutonierul îl aminteşte şi pe sergentul Dumitraşcu,
catalogat de subofiţer ca fiindu-i ajutor şi meşter în acea operaţie, sergent ce a
stat acolo până ce nu a mai fost nici un om la căruţe 27 • Fiind pomenit ca martor
al evenimentelor, sergentul Dumitraşcu Florentin, contingent 1935, a fost
chemat să prezinte şi el modul cum au decurs faptele. În aceeaşi zi de 21 aprilie,
acest sergent nu a făcut altceva decât să reia pe scurt cele povestite de plutonier,
cum că a ajutat să dea jos din căruţă lada de fier cu arhiva Casieriei, după care a
lovit-o de mai mult ori cu tâmăcopul, în încercarea de a o deschide. Încercare
eşuată, reuşind numai să o găurească în mai multe locuri pe lateral. Fapt ce 1-a
determinat pe plutonierul Tănăsescu să aplice soluţia de rezervă, adică să dea
foc lăzii de fier şi la căruţă 28 .
Printre cei prezenţi la acele evenimente s-au mai aflat şi alţi militari,
fiecare cu propria misiune, care la rândul lor au fost nevoiţi să dea declaraţii
asupra celor întâmplate.
Astfel, fruntaşul Chirică Gheorghe, contingent 1938, ce conducea căruţa
cu arhiva Serviciului Armătură, spunea că pe 7 aprilie 1944 căruţa ce o avea în
primire se afla în capul coloanei trenului regimentar al Divizionului 104
Artilerie, în satul lasea pentru a trece podul peste Nistru. La ora 16.30 au
început să apară călăreţi şi atelaje de la altă divizie, care, trecând în galop, au
început să strige că ruşii sunt la marginea satului. Atunci s-a primit ordin de la
maiorul Florescu ca să se salveze caii, oamenii şi ceea ce se poate lua de fiecare
om. Panica a pus stăpânire pe toţi oamenii, au început să se tragă focuri de
armă, iar la trecerea peste pod s-a produs mare învălmăşeală. Văzând asemenea
primejdie, fruntaşul Chirică a spart lada cu arhiva Serviciului Armătură, a luat
registrul de muniţii care se găsea deasupra întregii arhive, după care a scos
sticluţa cu benzină ce se găsea în ladă şi împreună cu conductorul atelajului a
dat foc la restul arhivei 29 .
A urmat declaraţia soldatului Coltovan Vasile, contingent 1939,
conductorul căruţei ce transporta arhiva Serviciului Armătură, care, după ce a
reluat descrierea cauzelor ce i-au determinat acţiunea, în ton cu fruntaşul
Chirică Gheorghe, scria că văzând primejdia a scos caii de la căruţă şi i-a legat
foc,

după
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de altă căruţă ce se afla sfărâmată alături, după care l-a ajutat pe camaradul său
să deschidă lada cu arhivă, a scos sticluţa cu benzină şi i-a dat foc 30 .
Nici arhiva Serviciului Veterinar nu a scăpat de la ardere, martor activ
fiind soldatul Mihalache Tudor, care a trăit aceleaşi momente de panică ca toţi
ceilalţi camarazi ai săi atunci când a auzit de la acei călăreţi să fugă că vin ruşii,
spaimă intensificată de maiorul Florescu, care, la rândul său, s-a apucat să strige
ordinul ca să se salveze caii şi ce se mai poate, după care să o ia la fugă spre
pod. În învălmăşeala creată, soldatul Mihalache spunea că nu a putut lua decât
caii, după care, ajutat de soldatul Dumitraşcu Gheorghe, a dat foc la toată
căruţa 31 , fapte confirmate la rândullui şi de soldatul Dumitraşcu Gheorghe 32 .
Arhiva Serviciului Sanitar, aflată într-o altă căruţă din coloană, a avut
aceeaşi soartă, fruntaşul lvănuş Radu 33 şi soldatul Barbu Nicolae 34 fiind cei
care, asemeni camarazilor mai sus citaţi, au căzut pradă panicii stâmite de
fugarii călăreţi şi de strigătele maiorului Florescu, aşa că nu au salvat decât caii
după care au dat foc căruţei cu tot cu arhivă.
În urma acestor declaraţii, comandantul Divizionului 104 Artilerie,
maiorul Iliescu Nicolae, căpitanul Leanca Nicolae, ajutorul comandantului şi
sublocotenentul Cărtiuţă Florentin, au în tocmit procesele-verbale de constatare
cu arhiva Biroului Adjuntantură, distrusă în nefasta zi de 7 aprilie 1944.
Ca o primă concluzie, se poate afirma că decizia care a condus la
distrugerea arhivei Divizionului 104 Artilerie a fost luată de doi ofiţeri capabili,
fiind singura modalitate pentru a împiedica inamicul să captureze arhiva. Cu
toate astea nu se poate trece cu vederea de impactul emoţional ce l-a avut vestea
că militarii sovietici erau foarte aproape. De aici concluzia că spaima de Armata
Roşie era foarte mare, direct proporţională cu victoriile răsunătoare asupra
Wehrmacht-ului, pentru care toţii militarii români aveau un respect deosebit.
Mai mult decât atât, amintirile de la Stalingrad şi din Stepa Calmucă şi
grozăviile sovieticilor aveau să bântuie multă vreme pe militarii români. Pe
bună dreptate, căci consecinţele se cunosc: instaurarea comunismului şi fractura
unei evoluţii fireşti a societăţii româneşti.
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Categorii de documentele create de Secţia Financiară
a Sfatului Popular al oraşului Bacău
Eugenia-Mărioara

MIHALCEA

Categories of Documents Created by
Financial Section of the City Hali Bacau

Abstract
This article is intended as a plea for research tax documents from the
communist period. They are a radiography of that period and offers information
regarding the profession, trades practiced, people's character, information about
fashion of that time, the used materials, the way of the leisure etc. Also they are
presented the most important laws that ensured the fiscal policy of the new type of
society: Law no. 5/1949, Decree no. 18/1952, Decree no. 174/1953, Decree no.
153/1954 etc.
Keywords: communism, fiscal charge, professions, trades, Bacau

Trecerea la construirea societăţii socialiste a schimbat raporturile dintre
diversele forme de proprietate. Astfel, proprietatea statului devine majoritară
prin fenomenul naţionalizării, iar proprietăţile private sunt aduse la mărimi
apropriate. Statul socialist a adoptat o nouă politică fiscală, impozitul progresiv
este cel care a fost preferat, iar veniturile la bugetul de stat erau asigurate
preponderent de impozitele directe. Este ştiut că în orice tip de societate,
colectarea taxelor şi impozitelor, indiferent de cuantumul lor, nu a fost şi nu va
fi niciodată pe placul contribuabililor. În acest sens sarcina legiuitorului era să
impună executivului folosirea eficientă a banului public şi maximizarea
randamentului sistemului fiscal. După anul 1949, odată cu desfiinţarea
administraţiilor financiare judeţene, s-au înfiinţat secţiile financiare ale oraşelor,
raioanelor şi regiunilor, care urmau să aplice în teritoriu politica fiscală. Cele
mai importante acte normative care urmau să asigure această politică fiscală
pentru noul tip de societate au fost: Leşea nr. 511949 pentru impozitul pe
spectacole, H.C.M. nr. 913 din 18.08.1949 privind anularea datoriilor salariale,
Decretul nr. 18119522 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale, Decretul nr.
174/1953 privind impozitul pe veniturile cooperativelor şi ale întreprinderilor şi
unităţilor economice ale organizaţiilor sociale, Decretul nr. 564/1953 privind
impozitul asupra operaţiunilor necomerciale, Decretul nr. 153/1954 3 privitor la
1
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impozitul pe veniturile populaţiei, Decretul nr. 564 din 04.07.1968 4 privind
modificarea unor prevederi referitoare la impozite şi taxe, Decretul nr. 650 din
24.07.1968 5 privind modificarea unor dispoziţii referitoare la impozitul pe
veniturile populaţiei etc. Prin Decretul nr. 153 din anul 1954, erau "supuşi
impozitului pe venit muncitorii, funcţionarii, oamenii de litere, artă şi ştiinţă,
liber profesioniştii, meseriaşii, cărăuşii, comercianţii, persoanele care realizează
venituri în oraşe din închirierea imobilelor sau a altor bunuri ori din surse
agricole, proprietarii de mori sau de alte întreprinderi, precum şi alte persoane
care realizează venituri pe teritoriul Republicii Populare Române". Acest act ne
demonstrează rolul fiscalităţii în aprecierea importanţei pe care o avea munca
prestată de fiecare categorie profesională. Impozitul aplicat pe veniturile lunare
realizate de muncitori şi funcţionari era cuprins între 6 % pentru veniturile
lunare mai mari de 200 lei şi până la 16% pentru cei cu câştiguri de peste 1000
lei pe lună. Impozitul aplicat pe veniturile oamenilor de litere, artă şi ştiinţă
precum şi cel aplicat asupra veniturilor obţinute în afara locului permanent de
muncă a oferit posibilitatea obţinerii unor venituri mai mari fără a plăti impozite
la fel de mari. Astfel, impozitul era de 2% pentru un venit anual de până la 2400
lei şi ajungea, în mod diferenţiat, până la 16% pentru un venit anual ce depăşea
12.000 lei. Acelaşi decret a stabilit că liber profesioniştii (medici umani,
veterinari, agenţi sanitari şi veterinari, dentişti, profesori, arhitecţi etc.) pentru
veniturile realizate din practica particulară plăteau un impozit anual, pe venitul
anual, cuprins între 5% pentru un venit până în 1200 lei şi 50% pentru un venit
ce depăşea 30.000 lei. Meseriaşii şi cărăuşii necooperativizaţi cu un singur
ucenic, meseriaşii cooperativizaţi care lucrau pentru particulari în afara
cooperativei, persoanele care realizau venituri din închirieri de clădiri sau alte
bunuri, din surse agricole nesupuse impozitului agricol plăteau un impozit
anual, pe venitul anual, cuprins între 10% pentru un venit până în 1200 lei şi
60% pentru un venit ce depăşea 30.000 lei. Comercianţii, proprietarii de mori,
fierăstraie mecanice precum şi alte unităţi stabilite de Ministerul Finanţelor şi
cel al Gospodăriei Comunale şi Industriei Locale, meseriaşii şi cărăuşii cu
salariaţi plăteau un impozit anual, pe venitul anual, cuprins între 15% pentru un
venit până în 1200 lei şi 70% pentru un venit ce depăşea 30.000 lei. Statul
socialist a descurajat folosirea forţei de muncă salariate astfel încât, de exemplu,
comercianţii cu peste un salariat şi ceilalţi contribuabili care aveau peste 3
salariaţi urmau să plătească un impozit majorat cu 20%. Legislaţia fiscală
socialistă a prevăzut în timp o serie de scutiri şi reduceri de impozite,
corespunzătoare condiţiilor economice şi sociale existente la data acordării lor,
dorindu-se promovarea principiilor de echitate socială. Astfel, s-a socotit că este
necesar să se renunţe la scutirea de impozit pe clădirile aparţinând unor
categorii de cetăţeni, în aşa fel încât toţi cetăţenii să suporte un impozit în raport
4
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cu valoarea clădirilor pe care le posedă. Importanţa Decretului nr. 153 din anul
1954, privitor la impozitul pe veniturile populaţiei, a fost dovedită şi prin faptul
că el a suferit euţine modificări în timp, cum a fost cea efectuată prin Decretul
nr. 65011968. In expunerea de motive pentru noul decret din anul 1968, privind
modificările unor dispoziţii referitoarea la impozitul pe veniturile populaţiei, se
arăta că impozitarea cu cote diferenţiate a meseriaşilor, liber profesioniştilor,
cărăuşilor şi altor persoane care realizează venituri din activităţi lucrative a fost
necesară pentru "îngrădirea şi lichidarea activităţilor cu caracter speculativ sau
care foloseau munca salariată" 6 . Se aprecia că nu se mai justifica impunerea
diferenţiată pe cele trei categorii, la care am făcut referire deja mai sus,
considerându-se justificată aplicarea unui singur impozit progresiv, ale cărui
cote minime să fie de 10% (în loc de 5%, 10% şi 15%) şi maxime de 45% (în
loc de 50%, 60% şi 70%). Este important de precizat că Decretul nr. 153 din
anul 1954 a fost abrogat abia în anul 1997 prin Ordonanta de Urgenţă nr. 85 7•
Pentru cei interesaţi de modalitatea în care a fost aplicată legislaţia
fiscală socialistă la nivelul oraşului Bacău, între anii 1949-1968, pentru liber
profesionişti, comercianţi, meseriaşi etc. documentele despre care ne-am propus
să scriem sunt foarte importante. Este vorba despre dosarele nominale care
priveau plata impozitului către stat a liber profesioniştilor, comercianţilor,
meseriaşilor şi a altor categorii de persoane care efectuau o activitate pe raza
localităţii Bacău, cât şi dosarele nominale ale celor care plăteau impozit pentru
imobilele pe care le aveau în proprietate sau pentru chiriaşii pe care îi aveau în
aceste imobile. Dosarele fiscale ale liber profesioniştilor, comercianţilor,
meseriaşilor etc. create de Secţia Financiară a Sfatului Popular al oraşului
Bacău, au fost preluate de Arhivele Statului Bacău în anul 1979 şi· înregistrate
în mod eronat în RGA ca fond nou cu numărul 853 sub denumirea de Circa
Financiară a oraşului Bacău şi în RI cu numărul de inventar 960. În perioada
2001-2006 aceste dosare, împreună cu cele care au fost preluate în anul1982 şi
înregistrate în RGA şi RI în mod corect ca fiind cele create de Secţia Financiară
a Sfatului Popular al oraşului Bacău, într-un inventar cu nr. 1234, au fost
reordonate şi inventariate într-un inventar nou cu respectarea criteriului
alfabetic de ordonare. După ordonare şi apoi inventariere, documentele au fost
pregătite pentru microfilmare, activitate care ne-a permis să cercetăm cu mare
atenţie conţinutul lor şi să sesizăm valoarea istorică deosebită a informaţiilor
care ne sunt oferite. Toate operaţiunile arhivistice menţionate mai sus au fost
realizate de subsernnata, conform unui plan metodic de lucru. În inventar, la
rubrica conţinutul dosarului a fost trecut numele contribuabilului, meseria sau
profesia acestuia, iar la rubrica anii extremi sunt trecuţi anii în care acesta şi-a
exercitat profesia sau meseria. Deoarece numele persoanelor impuse apare în
6
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diferite variante în cuprinsul dosarului fiscal, s-a ales, la ordonare şi
inventariere şi apoi la tehnoredactarea inventarului, varianta cea mai des
folosită fie de persoana în cauză, fie de către inspectorul fiscal. Apar variante
ale aceluiaşi nume în primul rând pentru evrei, dar şi pentru ceilalţi cetăţeni
impuşi. Tehnoredactarea inventarului a fost realizată în anul 2009 de d-na
Bostan Carmen Mihaela. Au fost inventariate 1625 u.a., care introduse în
cămăşi şi cutii de protecţie, au dus la realizarea a 10,60 m.l. de arhivă şi care a
primit numărul de inventar 2332. Altă categorie o constituie dosarele nominale
ale celor care au plătit impozit pentru imobilele aflate în proprietatea lor sau
pentru chiriaşii pe care îi aveau în imobilele deţinute în oraşul Bacău. Acestea
conţin documente de la momentul obţinerii proprietăţii până la încetarea plăţii
impozitului, ca urmare a vânzării sau, după caz, a demolării imobilului, ca efect
al exproprierilor efectuate de către statul socialist în vederea construirii unor
obiective economice sau a noilor cartiere de locuinţe din oraş.
Dosarele fiscale pentru clădiri au fost preluate în anul 201 O de la
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Bacău, fără nici o formă de
evidenţă, doar pe baza unui proces-verbal de predare-preluare înregistrat la nr.
37881 din 17.02.2010. Documentele în cauză erau socotite fără valoare practică
sau istorică şi se considera că pot fi selecţionate pe viitor. Cercetarea lor sumară
ne-a determinat să le preluăm în regim de salvare şi să trecem apoi la ordonarea
şi inventarierea lor. Exista varianta ordonării şi apoi a inventarierii lor cu
respectarea criteriului alfabetic, după numele proprietarului sau după denumirea
străzii, dar ambele variante ar fi necesitat un volum foarte mare de muncă şi
care, în final, ne-ar fi oferit o posibilitate limitată de folosire a informaţiilor
provenite din documente. Şi spunem aceasta deoarece, cercetând dosarele şi
având experienţa atâtor ani de lucru în depistarea unor documente care să
stabilească dreptul de proprietate asupra unor imobile, cunoşteam foarte bine
evoluţia dobândirii proprietăţilor pentru imobilele din oraşul Bacău. De cele
mai multe ori un imobil a avut mai mulţi proprietari sau chiriaşi, iar denumirea
străzii şi a numărului imobilului s-au schimbat de multe ori în timp. Un inventar
în care la conţinutul dosarul am fi trecut doar ultimul proprietar şi ultima
denumire a străzii şi numărul imobilului, nu ar fi pus în valoare totalitatea
informaţiilor necesare unui cercetător care ar dori să cunoască istoricul
proprietăţii respective. Menţionarea tuturor proprietarilor şi a tuturor
denumirilor de străzi, pentru fiecare proprietate în parte ar fi făcut ca timpul
necesar realizării tuturor operaţiunilor arhivistice şi anume de ordonare,
inventariere şi apoi de tehnoredactare a inventarului să fie foarte lung. După o
analiză temeinică asupra posibilităţile care erau oferite de legislaţia arhivistică
privind modalităţilor de ordonare, inventariere şi mai ales de valorificare a
informaţiilor conţinute în acest gen de documente, am decis să alegem varianta
inventarierii dosarelor de impunere fără ca acestea să fie mai întâi ordonate cu
respectarea criteriului alfabetic şi apoi inventariate, ci inventariate unul după
altul aşa cum erau în acel moment. In inventar, la rubrica conţinutul dosarului a
https://biblioteca-digitala.ro
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fost particularizată doar denumirea străzilor şi numărul poştal al proprietăţii,
plecând de la cea mai veche şi până la cea mai nouă denumire. De asemenea, la
rubrica anii extremi sunt trecuţi anii pentru care s-a plătit impozit pentru
proprietatea respectivă. Dosarele au fost inventariate, aşa cum se găseau la
momentul preluării, fiecare dosar a primit ca şi cotă litera F, de la cuvântul
fiscal şi un număr începând cu 1 şi apoi în continuare. În acest fel au fost
inventariate un număr de 3455 u.a., iar prin introducerea lor în cămăşi şi cutii de
protecţie a rezultat o cantitate de 21,15 m.l. de arhivă. Toate operaţiunile de
inventariere, introducere în cămăşi şi cutii de protecţie, tehnoredactarea
inventarului au fost realizate de subsemnata în perioada 2010-2014.
Operaţiunea de inventariere s-a realizat în acelaşi timp cu cea de tehnoredactare
şi colaţionare a inventarului. Aş putea spune că am ales această variantă de
lucru şi pentru că neavând la depozite în ultimii ani un arhivar, timpul necesar
efectuării tuturor sarcinilor de serviciu s-a redus foarte mult pentru mine.
Practica a demonstrat deja că aceste dosare sunt foarte necesare pentru stabilirea
dreptului de proprietate, iar regăsirea dosarului de impunere a proprietăţii
respective este foarte uşor de realizat în varianta aleasă şi în format electronic.
Indiferent care este denumirea străzii pe care o cunoaşte solicitantul ca fiind cea
pe care era situată proprietatea, uneori este prima denumire a străzii, alteori este
ultima denumire, o regăsim cu uşurinţă în acest tip de inventar. Inventarul
constituie un exemplu concret al evoluţiei denumirii străzilor din oraşul Bacău
ca şi a numărului poştal. Despre posibilităţile de valorificare a informaţiilor
cuprinse în aceste dosare ne vom prezenta opinia într-un articol viitor.
După prezentarea succintă a legislaţiei fiscale din perioada pentru care
deţinem dosarele de impunere şi a modului în care ele au fost ordonate şi apoi
inventariate, vom încerca să prezentăm, în continuare, consideraţiile noastre
despre genul şi multitudinea informaţiilor cuprinse în documente.
Cercetarea dosarelor nominale fiscale ale liber profesioniştilor,
comercianţilor, meseriaşilor, cărăuşilor şi a altor categorii de locuitori care au
realizat venituri din activităţi lucrative, ne oferă, în primul rând, posibilitatea să
cunoaştem modul în care a fost aplicată legislaţia fiscală, la nivelul oraşului
Bacău, de către Secţia Financiară a Sfatului Popular. Contribuabilul completa o
declaraţie de impozitare tipizată, care ne oferă foarte multe informaţii despre
persoana respectivă, începând cu nume şi prenume, vârsta, profesia sau meseria,
starea civilă, numărul şi numele membrilor de familie, starea de sănătate, locul
unde îşi desfăşoară activitatea, dotarea materială pe care o are, comparaţia cu un
alt contribuabil, venitul recunoscut ca fiind posibil de realizat şi care putea fi
impus, cuantumul cheltuielilor de întreţinere a gospodăriei, dacă are salariaţi,
dacă are şi alte venituri, constatările inspectorului care făcea impunerea (Anexa
I). Un inspector de la serviciul de impozite şi taxe încheia un proces-verbal de
verificare a celor declarate de contribuabil şi încheia apoi un proces-verbal de
impunere pe anul respectiv (Anexa Il). Documentele constituie o radiografie a
societăţii socialiste la nivel local, din punct de vedere economic şi social. În
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anul 19568 , la Bacău erau înregistraţi, potrivit recensământului, 54.138 de
locuitori, din care 26.361 erau bărbaţi şi 27.777 femei. Avem posibilitatea să
identificăm cu uşurinţă care erau profesiile şi meseriile cele mai agreate şi în
acelaşi timp necesare băcăuanilor la începutul unei noi ere sociale şi politice.
Desigur că ne referim la cei care au fost înregistraţi la Secţia Financiară. Astfel,
din cele 1625 de dosare fiscale, peste 300 erau cele ale locuitorilor care erau
croitori sau deţineau o croitorie. Pentru a putea urmări cu uşurinţă care au fost
profesiile şi meseriile cele mai practicate şi a plătitorilor de taxe şi impozite
către fise prezentăm situaţia sub forma unui tabel.
Profesie, meserie
croitor
cărăuş

cizmar
muzicant
zidar
bitjar
zugrav
cârciumar
e1ectrician, tinichigiu

Profesie, meserie

Nr.
327
73
62
49
46
43
30
29
27

geamgiu,
medic
frizer
sobar

confecţioner

lenjerie

jălbar, borşar, pieptănar,

fotograf, tapiţer
cojocar, cofetar,
coafor
dentist

opincar

meditaţii

Nr.
23
22
17
16
14
12
10
9
8

Printre contribuabilii cu ocupaţii mai puţin cunoscute sau practicate
gas1m înregistraţi un ghipsar, care producea păpuşi şi fructe din ghips, un
vulcanizator, un confecţioner de faguri artificiali, o modistă, doi homari şi doi
sobari teracotişti. În legătură cu durata pentru care au fost impozitaţi, trebuie să
remarcăm că foarte multe dosare sunt închise după doar doi sau trei ani de
activitate, imediat după anul 1950, dar, de asemenea, sunt persoane care au
activat timp îndelungat. Motivele pentru care s-a încheiat activitatea unui
contribuabil sunt şi ele diferite, cum ar fi bătrâneţea, lipsa câştigului scontat, dar
şi intervenţia statului prin diverse acte normative care au interzis practicarea pe
cont propriu a profesiei sau meseriei, cum a fost cazul dentiştilor, birjarilm:,
fiizerilor, celor care prelucrau metale preţioase etc.
Este interesant de analizat motivele pentru care unele activităţi erau
profitabile şi altele nu, sau motivele pentru care cei mai mulţi contribuabili
cereau regulat reducerea taxelor şi impozitelor. Se pare că era foarte rentabilă
croitoria şi cizmăria, deşi funcţiona şi sistemul cooperatist, dovadă că aceste
meserii sunt bine reprezentate la nivel local. De remarcat, numărul mare de
cărăuşi şi biljari, două ocupaţii care aduceau profit celor care aveau un cal şi o
căruţă sau o biljă, în condiţiile în care locuitorii aveau nevoie să-şi transporte
mărfurile sau propria persoană dintr-o parte în alta a oraşului. Principalul motiv
pentru care se cerea reducerea impozitului era acela că profesia sau meseria îi
aducea mai puţine venituri decât cele socotite de fise şi se dădea mereu exemplu
8
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un alt contribuabil care, susţinea petiţionarul, deşi avea venituri mai mari plătea
mai puţin. Un alt motiv invocat de cei mai mulţi contribuabili pentru a li se
calcula un impozit mai mic era acela al vârstei înaintate şi suferinţa pricinuită
de diverse boli care îl împiedică să lucreze, dar şi existenţa unei familii
numeroase care nu avea alt venit decât cel realizat de contribuabil. Unii
susţineau că sunt bătrâni şi neputincioşi, deşi aveau între 40 şi 50 de ani, iar
alţii, deşi lucrau cu multă clientelă, se socoteau bătrâni având între 70 şi 80 de
ani. Nu de puţine ori inspectorii fiscali consemnau în procesele-verbale de
verificare a contribuabilului că cele semnalate sunt reale şi se accepta reducerea
impozitului. De cele mai multe ori erau considerate ca nesincere declaraţiile
referitoare la cheltuielile cu procurarea hranei, care erau totdeauna calculate ca
fiind foarte mari şi cele cu îmbrăcămintea, care, de regulă, erau socotite ca
nerealizabile din cauza venitului mic. În documentele întocmite de inspectorii
fiscali pentru a se verifica veridicitatea celor declarate ori reclamate, se făcea şi
inventarul obiectelor găsite la locul exercitării profesiei sau meseriei sau se
aprecia care este tariful practicat de către contribuabil. Varietatea şi bogăţia
informaţiilor privind societatea băcăuană în acea perioadă este fascinantă şi
ne-a determinat să prezentăm unele exemple, care pot constitui un îndemn spre
cercetarea acestor documente, în vederea cunoaşterii realităţilor unui segment
din activitatea socială şi economică a oraşului. Astfel, un dentist declara, în anul
1953, că face lunar 15 extracţii a 1O lei extracţia, 1O plombe a 1O lei plomba, 5
dinţi îmbrăcaţi cu viplă a 20 lei bucata şi 1O coroane a 15 lei coroana9 . El
mergea o dată pe săptămână în comuna Parincea, unde avea, de asemenea,
activitate. Începând cu anul 1958, el este nevoit să-şi înceteze activitatea pe
cont propriu ca urmare a noii legislaţii. Pentru unul dintre numeroşii croitori din
oraş fi scul considera, în anul 1961, că are un câştig de 700 lei pentru un palton
sau pardesiu şi 800 lei pentru un costum de haine. Contribuabilul socotea
incorectă impunerea în funcţie de aceste aprecieri ale organelor fiscale şi
menţiona în cererea sa de reducere a impozitului că "stau la etaj, nu stau la
stradă, stau ascuns în pod şi foarte greu ajunge clientu la mine . . . eu sunt în
vârstă de 55 ani şi nu mai am putere pentru muncă". Ca urmare a contestaţiei,
un inspector fiscal s-a deplasat la atelierul său şi consemna într-un inventar că a
găsit următoarele: "una foaie şi un taior din buret alb în lucru, un pantalon gri
de stofă pentru prefăcut, un pantalon bleumarin de stofă în lucru, 3 haine gri de
stofă în lucru, 2 pantaloni maro de stofă în lucru, 2 haine maro de stofă în lucru,
una foaie gri de stofă în lucru, un pantalon gri de stofă în lucru, una foaie albă
în lucru, una foaie şi un taior gri de stofă lucrate" 10 . Era adus ca argument faptul
că are atelierul în centrul oraşului, că stofele găsite sunt de bună calitate, ceea
ce arată că are clientelă cu un anumit nivel social şi că marca maşinii de cusut
era Singer. Concluzia inspectorului fiscal era că declaraţia şi reclamaţia nu erau
9

Arhivele Naţionale Bacău, fond Sf. Popular al oraşului Bacău, Secţia Financiară, d. A/2, f. 26.
Idem, d. A/17, f. 3, 38.
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reale. Unul din cei 27 de tinichigii din oraş s-a arătat nemulţumit, deoarece,
după mulţi ani de activitate, se vedea nevoit să nu-şi poată exercita meseria ca
urmare a Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 1525 din 14 martie 1963.
Potrivit acestui ordin contribuabilul putea lucra doar cu materialul clientului şi
el arăta, în cererea adresată fiscului, că "este dificil de imaginat că vine cineva
cu o bucată de tablă, cu nituri, cositor, apă tare şi alte materiale la el"ll. Fiscul
aprecia că el trebuia să respecte ordinul şi i s-a stabilit impozit în funcţie de
tarifele pentru obiectele realizate, astfel: 1 sobă a 160 lei, 2 role de tablă a 35 lei
una, 1Oburlane a 1O lei unul, 2 tăvi de tablă a 1O lei fiecare, 1 căzănel de tablă a
25 lei unul şi reparaţii diverse a 1O lei fiecare.
În acei ani au existat şi cojocari care s-au arătat nemulţumiţi de modul în
care era socotit de către fise impozitul pe venitul realizat. Astfel, un cojocar
care avea 78 de ani s-a arătat nemulţumit de impozitul stabilit pentru exercitarea
meseriei sale, arătând că nu lucrează decât toamna şi iarna şi nu realizează atâta
venit cât era socotit de fise ca urmare a aprecierii că el produce un cojocel în 2
zile a 40-60 lei, 1 căciulă într-o zi a 15-20 lei 12 • Exemplificăm şi prezentarea
situaţiei unui frizer care avea 2 salariaţi, dar considera că este impozitat cu prea
mulţi bani faţă de alţi frizeri cu clientelă numeroasă. Fiscul socotea că se
executau la frizerie cam 15 rasuri pe zi a 1,25 lei fiecare şi, de asemenea, 10
tunsori pe zi a câte 1,50 lei fiecare 13 . Aceste nemulţumiri şi reclamaţii din
partea contribuabilului se repetau anual până în momentul în care el comunica
fiscului că solicită scăderea de la impozitare deoarece începând cu 1 martie
1959 frizeria a fost preluată de Cooperativa Muncă şi Artă.
Unul din cei 48 de muzicanţi înregistraţi la fise, muncitor la o fabrică în
oraş, era saxofonist în timpul său liber şi, aşa cum aprecia fiscul, el participa la
"reuniuni" 14 odată pe săptămână şi câştiga câte 100-150 lei de participare.
Deoarece el nu recunoştea veniturile realizate, fiscul a cerut o copie a actelor
din care rezulta cu cât a fost plătit la una din petrecerile la care a cântat.
Nedorind să plătească impozitul stabilit, de fiecare dată promitea, în cererile
adresate fiscului, că nu va mai cânta.
Şi medicii, care-şi exercitau profesia în afara orelor de la spital, s-au
arătat nemulţumiţi cu privire la sistemul de impozitare. Astfel, în anul 1950, o
doctoriţă internistă argumenta astfel solicitarea de a-i fi redus impozitul: "În
timp ce medicilor cu cabinete moderne şi complet înzestrate cu aparatură
completă ... cu clientelă numeroasă şi permanentă ... au fost majoraţi la dublu
decât în anul trecut ... pe mine, prin noua impunere, fiscul mă majorează aşa
cum am arătat de opt ori mai mult ... nu sunt cunoscută ca medic particular şi
pentru că, în general, femeilor li se acordă prea puţină încredere în specialitatea
11

Idem,
ldem,
13
Idem,
14
Idem,
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Z/13, f. 13.
L/26, f. 4.
B/105, f. 6, 38.
0111, f. 8.
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de medicină internă" 15 • Aceste argumente şi altele la care a făcut referire şi în
anii următori, cum ar fi acela că nu are nici un aparat în dotarea cabinetului, nu
au determinat fiscul să-i scadă impozitul socotindu-se că la un venit provenit
din 27 de consultaţii lunare a 20 lei consultaţia, urma să fie impozitată cu un
impozit anual de 790 lei, conform art. 21 din Decretul 15311954.
Interesant este cum se stabilea impozitul pentru unul dintre cei care scria
cereri pentru neştiutorii de carte sau completa diverse formulare, ,jălbarii" cum
erau numiţi. Pentru 3-4 ore el stătea în holul oficiului PTTR Bacău unde, după
declaraţia sa, scria 2-3 cereri pe zi, pentru care la nivelul unui an cheltuia 15 lei
pentru hârtie, 5 lei pentru cerneală şi 5 lei pentru peniţe. În procesul-verbal de
verificare din anul 1959 16 , fiscul stabilea că realizează 12-14 lei zilnic şi urma
să fie impus pentru un venit anual de 4000 lei. Începând cu anul 1960 jălbarilor
li se comunică faptul că este ilegal să-şi mai exercite profesia.
Aşa după cum precizam încă de la început, colectarea taxelor şi
impozitelor nu a fost şi nu va fi niciodată pe placul contribuabililor, indiferent
de cuantumul acestora sau de tipul de societate care le stabileşte. Cercetarea
dosarelor fiscale ale liber profesioniştilor, meseriaşilor, comercianţilor ne
demonstrează foarte bine acest aspect. Este remarcabilă inventivitatea
contribuabilului în a găsi motive pentru a se eschiva de la plata impozitelor şi
taxelor şi, de asemenea, capacitatea celor care se aflau la celălalt capăt,
inspectorii fiscali, care trebuiau să aplice cu fermitate legile. De multe ori, în
dosarele nominale fiscale găsim sesizări anonime ale unor persoane
"binevoitoare", dar şi iscălite, care semnalau fiscului diverse activităţi ale unor
vecini sau cunoscuţi care, deşi desfăşurau o activitate pe cont propriu, nu
plăteau impozit. Pe lângă aspectul moral al acestor sesizări, am constatat că
multe dintre ele ne oferă informaţii preţioase care sunt demne de reţinut privind
desfăşurarea activităţii unei anumite categorii de profesii sau meserii.
Exemplificăm cu cea referitoare la activitatea unui pictor de biserici şi icoane,
despre care un cetăţean, care se şi semna la finalul sesizării, scria: "În momentul
de faţă pictează şi zugrăveşte biserica filială romano-catolică din Parohia
Răchiteni, comuna Răchiteni, raionul Roman cu suma de 60.000 lei. Totodată a
început şi pictura şi zugrăveala bisericii parohiale romano-catolice cu hramul
Sf. Nicolae din oraşul Bacău. Nu de mult a pictat biserica din satul Ruşi
comuna Roşiori la suma de 20.000 lei, biserica ortodoxă. A mai pictat
catapeteasma de la biserica ortodoxă din Dragomireşti la suma de 13.000 lei.
De asemenea, a renovat şi spălat biserica şi altarul din satul Tamaşi la suma de
7.000 lei. A pictat un număr de icoane la catapeteasma şi în interior la biserica
ortodoxă din satul Rupta" 17 . Din verificările efectuate de inspectorii fiscali de la
raion s-a constatat că sesizarea era reală, exceptând sumele de bani realizate de
15

16
17

Idem, d. 0/8, f. 8-9, 55.
Idem, d. MilO, f. 12-13.
Idem, d. D/87, f. 11.
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pictor care s-au dovedit a fi mai mici decât cele din sesizare, dar mai mari decât
cele declarate de contribuabil. Informaţiile din această sesizare ne demonstrează
că un pictor de biserici era solicitat şi avea o activitate destul de bogată, din care
câştiga bine. Cele mai savuroase sesizări sunt cele făcute pentru profesorii
meditatori din oraş, în special de către cei care au avut copii la pregătire şi
aceştia nu au reuşit să intre la şcolile pentru care s-au pregătit.
Apreciem că cercetarea acestor documente oferă fiecărui cercetător
posibilitatea să sesizeze şi alte aspecte privind dezvoltarea sectorului privat în
oraşul Bacău, varietatea profesiilor şi meseriilor, raportul dintre contribuabilii
de sex feminin şi masculin privind alegerea unei profesii sau meserii, privind
gradul de pregătire şcolară şi profesională a contribuabilului, starea civilă şi de
sănătate a acestora, preferinţele în materie de modă ale unor locuitori şi, foarte
interesant, în dosarele unor croitori, inspectorii fiscali au păstrat mostre de
materiale găsite cu ocazia vizitelor făcute pentru verificarea declaraţiilor de
venituri sau pentru verificarea unor sesizări privind activităţi desfăşurate, dar
nedeclarate pentru a fi impozitate de către unii locuitori.
Aceste dosare sunt, de asemenea, foarte importante pentru a se
demonstra unele false mituri despre societatea socialistă, care este tratată
nediferenţiat pe perioade de cei care, deşi nu au trăit şi nu au cercetat din punct
de vedere istoric acele vremuri, vorbesc doar despre sărăcie şi foame, cenzură,
lipsa oricărei posibilităţi de informare, despre neputinţa de a exercita unele
profesii şi meserii.
Ne exprimăm speranţa că am stâmit curiozitatea în vederea cercetării
unor asemenea genuri de documente, acolo unde ele s-au păstrat desigur, cu atât
mai mult cu cât ele pot fi date în cercetare deoarece este respectat termenul de
50 de ani de la crearea lor.
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ANEXA II
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~..............1,.. . .. .-._.-f---........- .............. Jg5-'-J."... . .. .. . ..._
.3.../.......
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.lf!!.:"'::. .................. 19:i ............
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Secţia Artă şi Cultură

579

a Sfatului Popular al municipiului
(1951-1970)

Iaşi

Rodica IFTIMI
Section Art and Culture of Iasi City Hali
Abstract
Knowing and recent postwar Romania cannot 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 organiyational changes, influenced directly by
the politica! regime established Soviet Power.
Art Committee was established by Presidential Degree nr. 166 of 12 July 1950
and have the following responsabilities: control and management of art institutions:
stimulating artistic creation; aproval repertory theater institutions; founded
endorsement art institutions, mass organizations; artistic heritage; organizing art
exhibitions; aproval of construction projects, design of auditoria; direction of activity
ofFolk. Locally, these activities were coordinated by the sections Art and Culture.
Keywords: Committee on the Arts, art institutions, artistic creation, artistic
heritage, houses of art exhibitions, Art and Culture.

În baza Legii nr. 5/1950, pentru raionarea administrativ-economică a
teritoriului R.P .R. 1, 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 2 . După adoptarea Constituţiei României, în
anul 1965 şi a Legii nr. 2 din februarie 1968, s-a revenit la vechea împărţire
administrativ-teritorială în judeţe, municipii, oraşe, comune 3 . Sfaturile populare
au fost desfiinţate ca urmare a aplicării Legii nr. 57/1968 privind organizarea şi
funcţionarea consiliilor populare ca organe ale puterii de stat4 •
Despre începuturile Secţiei Artă şi Cultură am aflat din corespondenţa
existentă la secţia Învăţământ a Sfatului Popular oraş Iaşi şi din legislaţia
1

"Buletinul Oficial" nr. 77/08 septembrie 1950.
Idem, nr. 11/28 martie 1957- Legea de organizare a sfaturilor populare.
3
Idem, nr. 16/17 februarie 1968 - Legea privind organizarea administrativă a teritoriului
Republicii Socialiste România.
4
Idem, nr. 96/3 octombrie 1968.
2
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a timpului. Astfel, prin Decretul Prezidenţial nr. 166/12 iulie 1950 se
înfiinţa Comitetul pentru Artă, de pe lângă Consiliul de Miniştri. Era condus de
un preşedinte, numit prin decret de prezidiu! Marii Adunări Naţionale, ajutat de
trei vice-preşedinţi şi de patru membri, numiţi prin hotărârea Consiliului de
Miniştri. Cele 17 atribuţii, enumerate în conţinutul decretului, reflectă sfera de
activitate a instituţiei, axată pe conducerea şi controlul instituţiilor de artă
(teatre dramatice, teatre muzicale, orchestre filarmonice, orchestre semisimfonice, orchestre populare, ansambluri de cântece şi jocuri, muzee de artă
etc., care fac parte din sistemul de organizare a Comitetului); stimularea creaţiei
artistice, prin organizarea de concursuri şi prin comenzi de Stat, în toate
ramurile de activitate artistică; aprobarea repertoriului instituţiilor teatrale şi
muzicale; exercitarea controlului asupra tuturor manifestărilor de artă;
verificarea modului de implementare a legislaţiei guvernamentale la toate
instituţiile de artă şi a organizaţiilor de masă; actualizarea evidenţei şi avizarea
înfiinţării instituţiilor de artă, a instituţiilor şi organizaţiilor de masă;
conservarea patrimoniului artistic naţional; organizarea expoziţiilor de artă
plastică; exercitarea controlului artistic asupra tipăriturilor de orice fel; avizarea
proiectelor de construcţii, reparaţii şi amenajări ale sălilor de spectacole (teatre,
săli de festivităţi, muzee, săli pentru expoziţie, localuri pentru şcoli de
învăţământ artistic), realizate prin planul de investiţii al Statului; participarea la
elaborarea planurilor de sistematizarea oraşelor, construirea de noi oraşe sau
cartiere; avizarea proiectelor şi a executării monumentelor publice de orice
natură; conducerea şi îndrumarea activităţii caselor de creaţie populară, asupra
fondului plastic şi muzical; organizarea învăţământului artistic, repartizarea şi
calificarea cadrelor în diferite sectoare ale artei; editarea publicaţiilor
(monografii, albume, reproduceri, gravuri, afişe etc.). Pentru îndeplinirea
atribuţiilor sale, Comitetul pentru Cultură şi Artă trebuia să analizeze
problemele legate de dezvoltarea reţelei instituţiilor de artă, a conţinutului lor
ideologic, a finanţării pentru aprovizionarea cu materiale şi să le prezinte
Consiliului de Miniştri al Republicii Populare Române, pentru aprobare. În
teritoriu, îndruma activitatea secţiunilor de Artă ale Sfaturilor Populare din
oraşele asimilate cu judeţul şi activitatea secţiunilor Culturale pentru
problemele de artă, a organizaţiilor de masă. La finalul anului, întocmea şi
prezenta Consiliului de Miniştri rapoarte de activitate ale instituţiilor de artă
subordonate, precum şi stadiul de îndeplinire a normativelor guvernamentale
privitoare la activităţile artistice. Deciziile Comitetului pentru Artă erau
obligatorii pentru toate instituţiile şi organizaţiile care desfăşurau activităţi
artistice pe teritoriul Republicii Populare Române.
Comitetul pentru Artă avea următoarele organe proprii: Direcţia
Teatrelor Dramatice; Direcţia Operelor şi a Instituţiilor Muzicale; Direcţia
Artelor Plastice, Muzeelor, Expoziţiilor, Monumentelor de Artă; Direcţia
https://biblioteca-digitala.ro
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Repertoriului, Spectacolelor, Manifestărilor de Artă Plastică; Direcţia Cadrelor
şi a Învăţământului Artistic; Serviciul Administrativ; Serviciul Aprovizionare;
Serviciul Construcţii; Serviciul Contabilităţii şi a Controlului Financiar;
Serviciul Planificării; Secretariatul Comitetului. Pe lângă Comitetul pentru Artă
funcţionau Casa Centrală a Creaţiei Populare; Institutul de Folclor;
Întreprinderea de Stat "Decorativa"; Editura "Arta"; Combinatul pentru
Materiale de Teatru; Electrecord.
Secţiunile de Artă şi Cultură, de pe lângă Sfaturile Populare orăşeneşti,
asimilate cu judeţul, depindeau de Sfaturile Populare respective şi lucrau sub
îndrumarea generală a Comitetului pentru Artă. Fiecare secţiune de Artă şi
Cultură era condusă de un responsabil, numit de Sfatul Popular respectiv, cu
avizul Comitetului pentru Artă şi beneficia de susţinere bugetară din fondurile
Sfatului 5 •
După desfiinţarea raioanelor, s-au pus bazele, la 1 martie 1968, a
Comitetului de Artă şi Cultură, pentru fiecare judeţ al ţării. Decretul din 17 iulie
1970, privitor la organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat pentru Cultură
şi Artă stipula organizarea, pe plan local, a Comitetelor pentru Cultură şi Artă,
care erau conduse de un preşedinte, un vicepreşedinte şi mai mulţi membri.
Noile structuri erau organe de organizare şi desfăşurare a activităţii culturalartistice din judeţe, municipii, oraşe şi comune. La 21 septembrie 1971,
Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă s-a transformat în Consiliul Culturii şi
Educaţiei Socialiste, iar la 1 martie 1972, forul judeţean şi-a schimbat
denumirea în Comitetul Judeţean pentru Cultură şi Educaţie Socialistă. După
decembrie 1989, a fost înfiinţată Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi
Patrimoniu Cultural.
Fragmentul de fond prelucrat în cursul anului 20 13 conţine o cantitate
de 2,75 m.l., din perioada 1952-1970. Dosarele au o stare de conservare bună,
deşi variaţiile de temperatură existente în depozitul nr. 2 nu sunt propice bunei
lor păstrări. Locul de depozitare anterior a fost, cel mai probabil, într-o locaţie a
Sfatului Popular al oraşului Iaşi. Am exprimat probabilitatea din cauza faptului
că, în documentele de evidenţă existente în instituţia noastră, nu se precizează
provenienţa materialului arhivistic analizat. 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), procese5

Idem, nr. 58/1950.
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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 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 sub fondul 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
extremi 1946-1968 din fondul Consiliul Popular al Municipiului Iaşi, cu secţiile
Secretariat, Financiar, Juridic, Comercial, Cadre, Arhitectură şi Sistematizare,
Planificare, Gospodărie Comunală. Din această enumerare lipsesc secţia
Învăţământ (prelucrată de sub semnata în anii 20 11-20 12) şi Secţia Artă şi
Cultură. Dacă avem în vedere adresele de preluare a celorlalte secţii, putem
localiza acţiunile de predare-primire a fondului în jurul anilor 80 ai secolului
trecut.
Relativ la evidenţa dosarelor, deţinem un inventar de la creator 6 ,
neînregistrat, pentru perioada 1952-1970, atât scris de mână cât şi dactilografiat,
întocmit pe ani şi termene de păstrare. Pe filele dosarelor cu termen de păstrare
permanent se observă semnele verificării existentului cu instrumentul de
evidenţă, după care au fost adăugate alte dosare, pe verso. În urma verificărilor
întreprinse, a fost constatată lipsa multora dintre ele. De asemenea, rezumatele
dosarelor sunt eliptice, nu reflectă conţinutul informaţional al documentelor,
valoarea istorică a acestora, ceea ce îl făcea inoperabil la sala de studiu a
instituţiei noastre. Filele din inventar au fost legate incorect, astfel încât nu se
poate citi numărul de ordine al dosarelor. Toate aceste considerente m-au
determinat să propun includerea subfondului în planul de activitate al anului
2013, la activitatea de îmbunătăţire a inventarului. Aceasta a presupus
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. Am completat foile
de folosire la toate dosarele verificate şi am pus cămăşi de protecţie numai
acolo unde s-a constatat necesitatea lor. După finalizarea operaţiunilor
arhivistice enumerate, a urmat sistematizarea fondului, deoarece, înainte de
prelucrare, cutiile se aflau intercalate între dosarele Secţiei Învăţământ, la anul
1962. În final, am schimbat cutiile, iar cantitatea rezultată a fost de 2,90 m. 1.

Inventarul de la creator la fost luat în evidenţa fondului la sfârşitul acestuia, fiind cotat cu nr.
1511970.

6
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În dosarele Secţiei Învăţământ, cercetate de mine în timpul operaţiunii
de îmbunătăţire a inventarului, am găsit multe informaţii preţioase relative la
activitatea Secţiei Artă şi Cultură, încă de la începuturile acesteia. În dosarul nr.
33/1953 se află, printre alte documente, decizia nr. 61.372 a 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
acestuia7 •
În art. 1 era prevăzută aprobarea scrisă, în prealabil, a premierelor de la
teatrele dramatice şi muzicale din sistemul Comitetului pentru Artă sau la
teatrele care aparţin altor instituţii de Stat, ori la organizaţii de masă. Data
repetiţiei generale trebuia să fie fixată cu 8 zile înainte de premieră pentru
Bucureşti şi cu 5 zile înainte pentru oraşele din provincie, apoi comunicată cu
cel puţin 7 zile înainte Comitetului pentru Artă. Aceleaşi dispoziţii se aplicau şi
la prezentarea noilor programe ale teatrelor de revistă, estradă şi circuri.
Art. 2 - Teatrele menţionate la art. 1 precum şi filarmonicile de Stat,
orchestrele simfonice de Stat sau de amatori, ansamblurile de cântece şi dansuri,
orchestrele populare, concertiştii şi soliştii nu puteau tipări şi distribui
programul, revista-program sau oricare alte publicaţii fără aprobarea prealabilă
scrisă a Comitetului pentru Artă. În vederea obţinerii aprobării, textele
respective erau înaintate Direcţiei Repertoriului, Spectacolelor şi Manifestărilor
de Artă Plastică din cadrul Comitetului pentru Artă cu cel puţin 5 zile înainte de
data spectacolului sau a manifestării artistice.
Art. 3 -Nici un afiş de teatru dramatic sau muzical, concert, recital, circ
etc. nu putea fi tipărit şi difuzat fără aprobarea prealabilă a Comitetului pentru
Artă, pentru instituţiile din Capitală şi a secţiilor de Artă şi Cultură pentru
instituţiile şi manifestările din provincie.
Art. 4- Direcţia Teatrelor Dramatice, Direcţia Operelor şi a instituţiilor
muzicale, Direcţia Repertoriului, Spectacolelor şi a Manifestărilor de Artă
Plastică şi şefii secţiunilor de Artă şi Cultură din capitală, regiuni, raioane, oraşe
de însemnătate republicană, regională şi raională 8 .
De asemenea, Deciziunea nr. 61374/23 noiembrie 1959 relativă la (art.
1) obligativitatea aprobării prealabile scrise, din partea Comitetului pentru Artă
de pe lângă Consiliul de Miniştri, pentru introducerea în repertoriu/repetiţie a
unei piese originale sau traduse dintr-o limbă străină. Textul aprobat trebuia
păstrat la teatrul respectiv, disponibil pentru organele de control. Colectivele de
amatori pot pune în scenă piese într-un act publicate de Îndrumătorul Cultural
ori editate de edituri de Stat sau organizaţii de masă.
Fond Primăria municipiului Iaşi, Secţia Învăţământ a Sfatului Popular oraş Iaşi (în continuare,
se va cita Secţia Învăţământ), d. 3311953, f. 40.
8
Ibidem, f. 41-41.

7
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Art. 2 - Nici o modificare în textul aprobat nu putea fi efectuată fără
aprobarea Comitetului pentru Artă. Organele de control ale Comitetului pentru
Artă erau obligate să verifice dacă instituţiile respective aveau aprobare scrisă
pentru textul definitiv.
Art. 3 - Direcţia Teatrelor Dramatice, Direcţia Operelor şi a instituţiilor
muzicale, Direcţia Repertoriului, Spectacolelor şi a Manifestărilor de Artă
Plastică şi şefii secţiunilor de Artă şi Cultură din capitală, regiuni, raioane, oraşe
de însemnătate republicană, regională şi raională 9 •
Decizia nr. 671/1963 a Comitetului de Cultură şi Artă, din cadrul
Sfatului Popular Regional Iaşi, pentru buna organizare şi desfăşurare a muncii
pentru răspândirea cunoştinţelor cultural-ştiinţifice cuprinde Art. 1 -Comitetul
de Cultură şi Artă va lua măsuri în continuare pentru buna organizare şi
desfăşurare a acţiunilor de răspândire a cunoştinţelor cultural-ştiinţifice, prin
trimiterea în întreprinderi, instituţii, GAS-uri, SMT -uri şi cămine culturale de
brigăzi ştiinţifice şi conferenţiari. De asemenea, va realiza mai multe acţiuni
centrale în oraşul Iaşi, simpozioane, cicluri de conferinţe, procese educative, iar
la sate va organiza consultaţii ştiinţifice pe teme agrozootehnice, medicale,
ştiinţă popularizată, concursuri, etc. În cadrul propagandei prin conferinţe, în
oraşe şi la sate, se vor ţine expuneri legate de "realizările regimului democratpopular şi a realizărilor obţinute de oamenii muncii, în cinstea celei de-a XX- a
10
aniversări a eliberării patriei" • Concomitent, la sate vor fi realizate expuneri
despre campaniile agricole şi muncile/activităţile agricole de sezon. Toate
unităţile culturale vor trebui să sprijine efectiv acţiunile întreprinse de Sfaturile
Populare pentru înfrumuseţarea şi întreţinerea cartierelor din oraşe şi a satelor.
Art. 2 - Comitetul de Cultură şi Artă va lua măsuri pentru organizarea
activităţii bibliotecilor, în vederea atragerii unui număr sporit de cititori, în
special din rândurile "populaţiei productive". Comitetele executive comunale
vor asigura bibliotecilor materialele necesare pentru buna desfăşurare a
activităţilor propuse. Pentru o mai bună organizare a muncii cu cartea, se vor
înfiinţa posturi de bibliotecari în comunele Uricani, Vânători, Rediu Tătar,
Comeşti.

Art. 3 - Comitetul de Cultură şi Artă va îndruma activitatea căminelor
culturale de popularizare a filmelor, de explicare a conţinutului filmelor artistice
şi documentare. De asemenea, va pune la dispoziţia unităţilor cinematografice
mijloacele de transport necesare la aprovizionarea cu carburanţi şi pentru
deplasarea aparatelor de proiecţie în satele componente ale comunei respective.
Art. 4 - Pentru îmbunătăţirea continuă a activităţilor artistice de masă,
Comitetul de Cultură şi Artă va organiza concursuri cultural-sportive pe plan
9

Ibidem, f. 41-42.
Idem, d. 3811963, f. 8.
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local, schimburi de experienţă între formaţii, cu scopul de a perfecţiona
calităţile artistice interpretative şi scenice ale formaţiilor. Repertoriul
formaţiilor de amatori va fi axat pe problemele specifice locului de muncă pe
care îl reprezintă. Se vor lua măsuri pentru înfiinţarea formaţiilor artistice pe
lângă fiecare cămin cultural din mediul rural.
Art. 5 - Pentru asigurarea bunei desfăşurări a muncii culturale, vor fi
luate următoarele măsuri: comitetele executive ale sfaturilor populare comunale
vor trebui să se ocupe de gospodărirea şi înfrumuseţarea căminelor culturale,
astfel încât acestea "să fie un model pentru cetăţeni" 11 şi să funcţioneze la nivel
optim, indiferent de anotimp. Secţia de Învăţământ a Oraşului Iaşi va urmări
modul de implicare a cadrelor didactice în îndeplinirea celor 6 ore de muncă
obştească, săptămânal. Se va verifica munca directorilor de cămine culturale şi
se vor face noi propuneri pentru schimbarea celor cu rezultate slabe. Secţia
Sanitară va lua măsuri pentru răspândirea cunoştinţelor medicale de către
personalul medico-sanitar specializat. Consiliul Agricol se va preocupa cu
difuzarea cunoştinţelor de economie agrară în rândul maselor de colectivişti.
Secţia de Gospodărie Comunală va asigura, la timp, condiţiile materiale de
desfăşurare a acţiunilor specifice (amenajarea orăşelului copiilor şi a locurilor
de joacă pentru copii etc.).
Art. 6 - Comitetul Executiv al Sfatului Popular Oraş Iaşi va lua măsuri
pentru trecerea sediului Teatrului de Păpuşi din proprietatea Episcopiei Catolice
în subordinea Sfatului, deoarece spaţiul de desfăşurare a spectacolelor nu este
unul corespunzător.
Art. 7 - Comitetul de Cultură şi Artă va îndruma şi va controla,
îndeaproape, activitatea Staţiei de Radioamplificare a oraşului Iaşi, pentru
"educarea socialistă a oamenilor muncii". Pe această direcţie, colectivul
instituţiei va îmbunătăţi conţinutul emisiunilor, prin reliefarea problemelor cu
care se confruntă oraşul, transmise de corespondenţii din întreprinderi, instituţii,
cartiere. Corespondenţii voluntari vor fi convocaţi, periodic, să participe la
consfătuiri pe teme de interes local, iar oamenii de ştiinţă, scriitorii, artiştii vor
contribui la îmbunătăţirea conţinutului de idei a emisiunilor 12 • În listele de
avans chenzina! şi statele de plată 13 pentru intervalul ianuarie-decembrie 1964,
figurează patru salariaţi la Comitetul pentru Cultură şi Artă, care ocupau
posturile de secretar (1 ), secretar-dactilograf (1) şi inspector (2).
Decizia nr. 262/1 aprilie 1965 privitoare la activitatea Comitetului de
Cultură şi Artă a fost elaborată ca urmare a şedinţei de analiză a activităţii
desfăşurate de Comitetul de Cultură şi Artă în perioada de iarnă, unde s-au
11
12
13

Ibidem, f. 9.
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constatat mai multe deficienţe: expunerile pe teme economice au fost
monotone, fără date concrete din unităţile la care se făcea referire în expunere;
la unele activităţi, din mediul rural, mai ales, mobilizarea a fost slabă; la nivel
central, s-au desfăşurat puţine activităţi; s-a înregistrat o participarea redusă a
personalului de la centru, la acţiunile din comune 14 • Pentru înlăturarea acestor
neajunsuri, în baza art. 24 din Legea nr. 6/1957, de organizare şi funcţionare a
Sfaturilor Populare, a fost emisă Decizia nr. 26211965, care, practic, este o
reeditare a Deciziei nr. 67111963, la care s-au adăugat mai multe
amendamente 15 , după cum urmează:
Art. 1 - La sate se vor programa câte 3 consultaţii ştiinţifice pe teme
agrozootehnice, în fiecare comună şi GAS; până la 1 octombrie, la nivel central,
se vor organiza 6 acţiuni (conferinţe, simpozioane, procese literare); în
completarea expunerilor, se vor utiliza grafice, fotografii, filme documentare,
cu rol de atragere a auditoriului; va spori numărul manifestărilor care urmăresc
"educarea cetăţenească, formarea noii atitudini faţă de muncă, crearea unei
puternice opinii publice pentru păstrarea avutului obştesc, împotriva celor ce
încalcă normele de convieţuire socialistă"; în colaborare cu Comitetul
Orăşenesc UTC şi cu Comitetul de Femei, se vor organiza expuneri cu subiecte
privitoare la comportamentul civilizat în familie şi societate, atitudinea nouă
faţă de muncă, "dragostea pentru proprietatea socialistă"; vor avea loc dezbateri
privitoare la tezele cuprinse în Declaraţia adoptată la Plenara CC al PMR din
aprilie 1964; tot în spiritul acelui document de partid, se va acorda o atenţie
sporită informării oamenilor muncii asupra problemelor vieţii politice
internaţionale.

Art. 2 - Se va urmări sporirea numărului cărţilor citite, cu 40 % pe cap
de locuitor, faţă de perioada anterioară; la sate, se vor populariza cărţile cu
conţinut agrozootehnic, la locul de producţie: brigada zootehnică, legumicolă,
de tractorişti etc., urmate de discuţii, lecturi, recenzii etc.; se va avea în vedere,
permanent, completarea fondului de carte, cu lucrări din toate domeniile;
bibliotecile afiliate centrului îşi vor schimba, periodic, cărţile.
Art. 5 avea un conţinut nou, relativ la organizarea duminicilor culturalsportive pentru oamenii muncii, desfăşurate în aer liber, la Ciric şi la Repedea,
cu sprijinul Consiliului Local Sindical.
Art. 7 (fost art. 6) prevede, în plus, introducerea, în repertoriul de
premiere, a unei piese pentru adulţi.
La Art. 8 (fost art. 7), se specifica organizarea trimestrială a
consfătuirilor
cu ascultătorii emisiunilor transmise prin Staţia de
Radioamplificare. Programul emisiunilor va cuprinde, cu regularitate, şi aspecte
14
15
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din munca sfaturilor populare, a comitetelor de străzi şi de blocuri. Ca şi la
precedenta decizie, se menţiona, în final, că secţiunile SecretariatAdministrativ, Sanitară, Învăţământ, Consiliul Agricol şi Comitetul de Cultură
şi Artă vor duce la îndeplinire prevederile actului normativ adoptat la 1 aprilie
1965. Pentru anul 1966, ne-au atras atenţia Decizia nr. 587115 iunie 1966
privitoare la orientarea activităţii cultural-educative în direcţia popularizării
politicii interne şi internaţionale a partidului şi statului 16 ; Decizia nr. 115118
decembrie 1966 de aprobare a planului de muncă pentru Comitetul de Cultură şi
Artă al oraşului laşi, din perioada 1 noiembrie 1966 - 31 martie 1967 17 • 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
18
cultural-ştiinţifice şi instructorii artistici pentru formaţiile 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. Anul 1967 este marcat de prevederile Deciziei 19 nr. 513/20
aprilie 1967, a Comitetului Executiv din cadrul Sfatului Popular al Oraşului
Regional Iaşi, Rrin care se aprobă Planul de măsuri al Comitetului pentru
21
Cultură şi Artă2 , pentru perioada 1 aprilie- 30 septembrie 1967. Obiectivele
propuse erau: popularizarea documentelor de partid şi de stat relative la
activitatea cultural-educativă, prin toate mijloacele mass-media; orientarea
manifestărilor culturale spre susţinerea activităţilor politice şi economice ale
partidului în industrie şi agricultură; răspândirea cunoştinţelor ateist-ştiinţifice
în rândul oamenilor muncii; educarea etică şi estetică a oamenilor muncii prin
cultivarea trăsăturilor moral-politice socialiste, dezvoltarea mişcării artistice de
amatori, petrecerea timpului liber prin valorificarea tradiţiilor cultural-artistice;
pregătirea metodologică şi organizatorică a activiştilor, prin şedinţe de instruire
şi seminarii; pregătirea şi asigurarea condiţiilor materiale necesare bunei
desfăşurări a activităţilor propuse. Pentru realizarea obiectivelor enunţate, au
fost luate mai multe măsuri, împărţite pe cinci categorii, fiecare cu subpunctele
corespunzătoare:

1. Activitatea de răspândire a cunoştinţelor cultural-ştiinţifice.
1. Universitatea Populară22 • Se vor efectua inspecţii la cursuri, pentru a se
urmări

modul de predare

şi

de utilizare a materialelor didactice audio - video

16

Idem, d. 12/1966, f. 59-61.
Ibidem, f. 118-119.
18
Ibidem, f. 119.
19
Idem, d. 17/1967, f. 44-45.
20
Ibidem, f. 44-53.
21
Ibidem, f. 46.
22
Ibidem, f. 46.
17
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moderne. Spre finalul cursurilor, se vor purta discuţii cu cursanţii, privitoare la
preferinţele şi propunerile lor pentru viitoarele cursuri, iar în întreprinderi şi
instituţii vor fi distribuite chestionare. Activitatea didactică se va reflecta în
două articole publicate în presa locală. Cursurile universitare se vor finaliza la
sfărşitul lunii mai. Închiderea festivă a cursurilor anului de învăţământ va fi
organizată de către Comisia pentru Răspândirea Cunoştinţelor Ştiinţifice, în
prima decadă a lunii iunie, la Casa de Cultură a Tineretului. Pentru anul de
învăţământ următor, se va acorda o atenţie deosebită pentru recrutarea lectorilor
şi pentru tematica cursurilor universitare 23 •
2. Universităţile muncitoreşti. Se vor efectua asistente la lecţii, în vederea
îmbunătăţirii lor calitative, precum şi sondaje în rândul cursanţilor pentru anii
universitari următori. Se vor stabili lectorii pentru cursurile de cultură generală,
de către Comisia de Răspândire a Cunoştinţelor Ştiinţifice, se va fixa tematica
cursurilor şi locul de desfăşurare, în întreprinderi şi instituţii din oraş.
3. Lectorate şi conferinţe. În întreprinderi şi instituţii, vor avea loc mai
multe întâlniri cu oamenii muncii, pe diferite teme de interes general, susţinute
de conferenţiari, în baza convenţiilor încheiate cu comitetele sindicale. Vor
continua şi lecţiile din cadrul lectoratelor pentru femei. La căminele culturale
săteşti şi orăşeneşti se va organiza, lunar, câte o conferinţă, care să cuprindă şi
regulile de prevenire a incendiilor.
4. Brigăzi ştiinţifice şi conferenţiari la sate. Comisia de Răspândire a
Cunoştinţelor Ştiinţifice va coordona acţiunile desfăşurate în mediul
ruraVcomunele subordonare oraşului Iaşi, prin trimiterea brigăzilor ştiinţifice şi
a conferenţiarilor, pentru a veni în sprijinul campaniilor agricole de primăvară
şi vară. Pentru eficacitatea întâlnirilor, se vor avea în vedere întrebările adresate
de ţăranii cooperatori.
5. Acţiuni culturale organizate în întreprinderi, cluburi şi case de cultură.
La căminele culturale din centrele de comune subordonate oraşului Iaşi se va
organiza, lunar, câte un simpozion, cu teme privitoare la: Educaţia minorilor,
Ştiinţa şi religia, 1 Mai, 9 Mai, 1 Iunie, 23 August. În oraşul Iaşi, la Casa de
Cultură a Sindicatelor, Atelierele RMR, Fabrica "Ţesătura", Fabrica de
Confecţii, se va desfăşura simpozionul cu tema "Disciplina în muncă şi grija
faţă de avutul obştesc", sub egida Comisiei de Răspândire a Cunoştinţelor
Ştiinţifice.

II. Aşezămintele culturale.
1. În prima parte a fiecărei luni, se vor organiza şedinţe de instruire ale
directorilor şi bibliotecarilor, pe teme de interes general ale societăţii. În a doua
jumătate a lunii iunie, va avea loc seminarul de instruire a activiştilor din oraş şi

23
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din comunele subordonate, în baza tematicii stabilite de CSCA24 . Salariaţii
Comisiei de Răspândire a Cunoştinţelor Ştiinţifice vor sprijini căminele
culturale la întocmirea planurilor de muncă trimestriale şi lunare, precum şi a
programelor de activitate săptămânale.
2. Căminele culturale vor organiza activităţi la locul de muncă al ţăranilor
cooperatori, sub forma discuţiilor pe teme de producţie, organizarea Sfatului
Agronomului, sărbătorirea cooperatorilor fruntaşi, informări politice, citirea
presei în colectivele de muncă, expuneri pe subiecte legate de muncile agricole
în curs de desfăşurare. În colaborare cu Comitetul Orăşenesc al Femeilor, se va
derula activitate "Ziua Femeii", o dată la două săptămâni, în ziua de miercuri a
săptămânii de lucru. 3. Pentru educarea tinerilor în spirit patriotic şi cetăţenesc,
de cultivare a dragostei faţă de muncă şi de păstrare a avutului obştesc, în
colaborare cu CC al UTC, se vor adopta diferite forme de manifestare, în
funcţie de vârsta şi preocupările lor: seri literare, expuneri cu caracter istoric şi
educativ, concursuri de ghicitori, drumeţii pe hartă, joia tineretului, învăţarea
cântecelor patriotice, revoluţionare şi populare, seri de dans, etc.
4. Comisia orăşenească de concurs va urmări buna desfăşurare a fazelor
intercomunale, interîntreprinderi şi intercooperative a celui de-al VIII-lea
concurs al formaţiilor artistice de amatori şi a concursului regional de teatru. Se
va sprijini pregătirea formaţiilor din oraşul Iaşi, selecţionate pentru "Dialogul la
distanţă" cu regiunea Banat, fixată pe data de 21 mai 25 . Începând cu luna iunie,
se vor organiza, în toate comunele, duminicile cultural-sportive. Pentru oamenii
muncii din oraş, se vor organiza serbări câmpeneşti la Ciric şi Repedea.
Filarmonica şi Opera de Stat vor iniţia spectacole -lecţii pentru tineretul şcolar.
5. Până la data de 20 aprilie 1969, se vor lua măsuri pentru finalizarea
imediată a purificării fondului de carte al bibliotecilor comunale. Salariaţii
Bibliotecii regionale vor efectua câte două controale asupra întregii activităţi a
bibliotecilor comunale. Acestea vor organiza manifestări festive, vitrine şi
expoziţii dedicate aniversării lui V.l. Lenin, 1 Mai, 8 Mai, 9 Mai, 1 Iunie, 23
August, la care se adaugă şedinţe de lecturi în grup, prezentări şi recenzii de
carte, seri literare, concursuri "Cine ştie câştigă", consfătuiri cu cititorii. Se va
acorda o atenţie deosebită creşterii numărului de cititori şi a cărţilor citite, în aşa
fel încât numărul acestora să depăşească 10.000 la cititori şi 80.000 la cărţi
citite. În fiecare comună, media numărului de cititori 26 să fie peste 1.000, iar al
cărţilor citite, de cel puţin 10 pe cap de locuitor. 6. Secţia orăşenească de
Cineficare se va îngriji de buna funcţionare a tuturor aparatelor de proiecţie
existente la cinematografele săteşti. Vor fi prezentate îndeosebi filme româneşti,
24

25
26
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iar pentru elevi se vor organiza cicluri de filme artistice, de desene animate,
documentare, etc. În satele necineficate vor fi create toate condiţiile de
deplasare şi difuzare a filmelor.
III. Staţia de Radioficare. În perioada 1 aprilie-30 septembrie, redacţia
Centrului de Radioficare va include, pe lângă jurnalele de actualitate zilnică,
reportaje şi interviuri cu oamenii muncii, precum şi materiale de popularizare a
deciziilor şi hotărârilor elaborate de Comitetul Executiv al Sfatului Popular
Oraş Iaşi. Se vor populariza succesele obţinute în economisirea materiilor prime
şi a materialelor, creşterea productivităţii muncii, lupta pentru calitate, etc. Vor
fi realizate emisiuni speciale dedicate zilelor de 1 Mai, 9 Mai, 1 Iunie, 23
August. Se vor organiza întâlniri periodice cu colaboratorii şi corespondenţii,
precum şi consfătuiri cu ascultătorii. Nu vor fi omise materialele critice asupra
unor neajunsuri din viaţa şi activitatea oamenilor muncii, locuitori ai oraşului
27
Iaşi • Conducerea Teatrului de Păpuşi va colabora cu şcolile din oraş, cu
cadrele didactice şi cu Secţia Învăţământ a oraşului, pentru stabilirea
repertoriului din stagiunea 1967-1968, dedicat micilor spectatori. Nu vor lipsi
spectacolele pentru adulţi. În perioada stabilită prin decizie, respectiv 1 aprilie 30 septembrie 1967, Comitetul de Cultură şi Artă se va întruni în şedinţe lunare,
pentru a monitoriza aplicarea prevederilor din Planul de măsuri 28 •
Din dosarele Secţiei Artă şi Cultură, consultate în vederea îmbunătăţirii
inventarului, recomandăm cercetătorilor interesaţi următoarele informaţii,
considerate importante în aprofundarea istoriei contemporane, a anilor '60, din
perspectiva documentelor primare care ilustrază activitatea secţiei: Notă
informativă privitoare la organizarea şi activitatea Comitetului pentru Cultură şi
Artă29 ; Hotărârea nr. 609 privind aprobarea componenţei Comitetului de Stat
pentru Cultură şi Artă, fiind nominalizaţi preşedintele Comitetului şi al Biroului
Executiv, membrii Biroului Executiv (3 vice-preşedinţi; 13 membri) şi membrii
în Comitet (dintre cei 184 de membri, 7 erau din Iaşi: Grigore Botez, directorul
Bibliotecii Universitare din Iaşi; Gh. Gheorghief, prof. univ. , decanul Facultăţii
de Matematică-Fizică a Universităţii "Alex. Ioan Cuza" din Iaşi; Ion Goia,
directorul Operei de Stat din Iaşi; Ilie Grămadă, prof. univ., directorul Teatrului
Naţional "V. Alecsandri" Iaşi; Gavril Istrate, prof. univ., decanul Facultăţii de
Filologie a Universităţii "Alex. Ioan Cuza" din Iaşi; Anatol Lupşe,
vicepreşedinte al Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Oraşului Regiunii
Iaşi; Achim Stoia, compozitor, dirijor, directorul Filarmonicii de Stat
"Moldova", rectorul Conservatorului 30 ; Componenţa Comitetului Orăşenesc
27
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Fond Primăria Municipiului Iaşi, Secţia Artă şi Cultură a Sfatului Popular Oraş Iaşi (în
continuare, se va cita Secţia Artă şi Cultură), d. 18/1962, f. 16-19.
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pentru Cultură şi Artă, alcătuit din 35 de membri (profesori, învăţători, ingineri,
31
artişti, funcţionari, avocaţi, economişti, 1 procuror) ; Componenţa Biroului
Executiv al Comitetului Orăşenesc pentru Cultură şi Artă; era format din 7
membri: Giosu Ştefan, conf. univ.; Cozma Alexandru, prof. Filologie; Stoica
Nicolae, directorul Casei Tineretului; Teisler Saul, artist la Teatrul Naţional;
Corbu Olimpia, activist cultural SRSC; Voicu Ioan, prof. Matematică, şeful
secţiei Învăţământ; Rusu Dumitru, economist, prorectorul Institutului Politehnic
Iaşe 2 ; Componenţa Comisiei pentru Răspândirea Cunoştinţelor Ştiinţifice,
alcătuită din 32 membri (profesori, medici, directori,
artişti, cadre
universitare) 33 ; Indicaţii orientative (*cred că se referă la numărul variabil de
membri din conducerea comitetelor, precum şi la gradul diferit de implicare în
atingerea obiectivelor propuse, în funcţie de gradul de subordonare a
comitetelor) privind organizarea şi funcţionarea Comitetelor de Cultură şi Artă
Regionale, ale oraşelor Bucureşti şi Constanţa, raionale, orăşeneşti şi de raion
orăşenesc, elaborate de Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă. Materialul este
structurat pe capitole, după cum urmează: 1. Subordonare. Sarcini generale; Il.
Atribuţii. a) În domeniul aşezămintelor culturale; b) În domeniul activităţii de
răspândire a cunoştinţelor cultural-ştiinţifice în masă; c) În domeniul activităţii
instituţiilor de artă; d) În domeniul muncii de difuzare a filmului şi a reţelei
cinematografice; e. În domeniul muncii cu filialele uniunilor de creaţie; f) În
domeniul muncii cu cadrele; g) în domeniul activităţii economice; III.
Organizare şi funcţionare 34 ; Dare de seamă a activităţii Comitetului Orăşenesc
pentru Cultură şi Artă, cu referire la oraşul Iaşi şi la comunele subordonate
acestuia35 ; Adresă prin care se aduce la cunoştinţă desfiinţarea Căminului
Cultural "Ilie Pintilie" 36 ; Instrucţiuni nr. 394/20 mai 1963 privind îmbunătăţirea
şi dezvoltarea activităţii caselor de cultură, elaborat de Biroul Executiv al
37
Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă ; Indicaţii generale pentru
întocmirea planului de activitate al instituţiilor artistice de spectacole pe anul
1964, stabilite de Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă 38 ; Scrisoarea
Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă, în colaborare cu Consiliul Superior al
Agriculturii adresată Comitetelor Executive al sfaturilor populare regionale, cu
măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii cultural-artistice în condiţiile satului
colectivizat, cu indicaţia "de a acorda toată atenţia transpunerii în viaţă a
31
32

33
34
35
36
37

38
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măsurilor stabilite" 39 ; Decizia nr. 316 de reorganizare a Comitetului pentru
Cultură şi Artă, într-o altă componenţă, întrucât unii membri ai Comitetului şi ai
Biroului au fost aleşi ori "antrenaţi în alte munci". Comitetul avea 41 de
membri, iar Biroul Executiv 7 membri 40 ; Adresa Comitetului Executiv al
Sfatului Popular al Oraşului Regional Iaşi către sfaturile populare comunale
subordonate, cu responsabilităţi pentru dezvoltarea muncii culturale de masă 41 ;
Decizia nr. 262/1965 privitoare la măsurile stabilite pentru buna desfăşurare a
muncii de răspândire a cunoştinţelor cultural-ştiinţifice42 ; Plan de măsuri
privind organizarea manifestărilor cultural-sportive în cinstea celei de-a XXII-a
43
aniversări a eliberării patriei de sub jugul fascist ; Observaţii asupra planurilor
de muncă anuale ale bibliotecilor comunale de pe raza oraşului Iaşi, trimis de
Comitetul pentru Cultură şi Artă bibliotecilor comunale subordonate 44 ;
Programul "Sărbătoririi recoltei" 45 din ziua de 2 octombrie 1966;Circulară
privitoare la alocarea fondului de 40% din fondul cultural al cooperativelor de
consum căminelor culturale de la sate 46 ; Orientarea activităţilor culturaleducative în direcţia popularizării politicii partidului, a "marilor victorii
obţinute de poporul nostru în economie şi în cultură, a realizărilor din regiune,
47
oraş şi din comunele subordonate ; Decizia nr. 489/1966 pentru prevenirea şi
înlăturarea cauzelor care provoacă pagube în avutul obştesc 48 ; Evidenţa
cercurilor de citit în oraşul Iaşi 49 ; Noua componentă a Comitetului de Cultură şi
Artă şi a Biroului Executiv 50 ; Informare privind activitatea culturală desfăşurată
de Comitetul de Cultură şi Artă în sprijinul campaniei electorale, în comunele
oraşului Iaşi 51 ; Informare privind desfăşurarea activităţii artistice de amatori din
cadrul aşezămintelor culturale, în anul 1967 52 ; Tabel cu monumentele şi
cimitirele eroilor din războiul 1914-1918 şi 1944; repartizarea mormintelor
oamenilor de seamă pe instituţii; plan de acţiune pentru întreţinerea
monumentelor istorice din oraşul Iaşi; tabel cu situaţia monumentelor de
arhitectură şi istorice de pe teritoriul oraşul Iaşi; adresa Comitetului de Cultură

39

Ibidem, f. 62-63.
ldem, d. 11/1964, f. 45.
41
Ibidem, f. 57-62.
42
ldem, d. 2/1965, f. 41.
43
ldem, d. 1/1966, f. 24-28.
44
ldem, d. 2/1966, f. 5-12.
45
ldem, d. 311966, f. 71-78.
46
ldem, d. 511966, f. 35-36.
47
ldem, d. 11/1966, f. 85-88.
48
Ibidem, f. 142-144 bis.
49
ldem, d. 28/1966, f. 14-17; f. 19-28.
50
ldem, d. 711967, f. 9-11.
51
Idem, d. 1111967, f. 18-20.
52
Ibidem, f. 123-129.
40
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de Gospodărie Comunală pentru repararea şi întreţinerea a
15 monumente funerare aparţinând lui Teodor Burada, Damaschin Bojincă,
Mihail Codreanu, Vasile Conta, Mihail Kogălniceanu, Al. Lambrior, C.
Negruzzi, V. Pogor, Gh. Panu, Constantin Vâmav, Ştefan Micle, Paul
Nicorescu, fam. Rosetti, 1. Melik, fam. Ghika; tabel cu monumentele scriitorilor
din cimitirul "Eternitatea"; referat privitor la starea statuilor din oraşul Iaşi şi la
calităţile lor artistice; propuneri de lucrări de artă monumentală, din partea
Uniunii Artiştilor Plastici; lista lucrărilor de artă realizate în oraşul Iaşi, în
perioada 1963-1967 53 ; Dispoziţia nr. 1270/3 noiembrie 1967 a Comitetului de
Stat pentru Cultură şi Artă privind instituirea comisiilor pentru aprobarea
scoaterii din ţară a unor bunuri cu caracter cultural-artistic 54 ; Atribuţiile
salariaţilor Comitetului de Cultură şi Artă, prevăzute în propunerile pentru
Regulamentul de Ordine Interioară 55 ; Instrucţiuni relative la unele măsuri de
organizare a activităţii cultural-artistice, în condiţiile noii împărţiri
administrativ-teritoriale a ţării 56 ; Plan de măsuri privind aplicarea HCM
162911968 în căminele culturale ale judeţului Iaşi 57 ; Recomandări de repertoriu
pentru manifestările artistice prilejuite de alegerile de deputaţi în Marea
Adunare Naţională şi în consiliile populare judeţene, municipale, orăşeneşti şi
comunale 58 ; Cuvântare despre însemnătatea Plenarei 59 CC al PCR din 24-25
octombrie 1968; Acţiuni de informare politico-ideologică, de răspândire a
cunoştinţelor cultural-ştiinţifice şi manifestări artistice în semestrul 111970,
pentru Casa de Cultură Tătăraşi 60 ; Activitatea Comitetului de Cultură şi Artă al
Judeţului Iaşi 61 ; la filele 164-170 - activitatea Comitetului pentru Cultură şi
Artă al Municipiului Iaşi pentru realizarea sarcinilor stabilite prin planul de
măsuri al CC al PCR privind îmbunătăţirea muncii politice şi cultural-educative
de masă în municipiul Iaşi, din ianuarie-mai 196962 ; Reorganizarea Comitetului
de Cultură şi Artă al municipiului Iaşi 63 ; Propuneri de obiective pentru
fotomontajele de la Gara Nicotina, din partea Comitetului Municipal pentru
64
Cultură şi Artă ; Încetarea activităţii Staţiei de Radioamplificare 65 a
53

Idem, d. 1511967, f. 34-36.
Idem, d. 2011967, f. 84-87.
55
ldem, d. 2111967, f. 24-27.
56
ldem, d. 3/1968, f. 12-14.
57
Idem, d. 711968, f. 45-48.
58
Ibidem, f. 88-91.
59
Idem, d. 8/1968, f. 95-98.
60
Idem, d. 311969, f. 82-87.
61
Ibidem, f. 144-158.
62
Ibidem, f. 164-170.
63
ldem, d. 1411969, f. 84-89.
64
Idem, d. 111970, f. 3-4.
65
Idem, d. 5/1970, f. 83, 86-88.
54
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municipiului Iaşi, cu data de 1 iulie 1970; Adresa Comitetului de Cultură şi
Artă al Judeţului Iaşi, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, către
Comitetul Municipal de Cultură şi Artă Iaşi (apoi direcţionat, de acesta,
căminelor culturale comunale) privitoare la organizarea celei de a doua ediţii a
concursului muzeelor săteşti, a colecţiilor muzeale şi a expoziţiilor cu caracter
permanent66 , în perioada 6 martie 1970 - 6 martie 1971; Analiza activităţii
bibliotecii "Gh. Asachi" şi a bibliotecilor comunale din municipiul Iaşi,
întocmită de Comitetul de Cultură şi Artă al Municipiului Iaşi 67 .
De asemenea, mi-a atras atenţia problema purificării fondului de carte
din biblioteci, prezentă, pe larg, în câteva dosare de la Secţia Învăţământ.
Astfel, Decizia nr. 513/20 aprilie 1967 a Comitetului Executiv din cadrul
Sfatului Popular al Oraşului Regional Iaşi aproba Planul de măsuri al
Comitetului pentru Cultură şi Artă, pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie
1967. În final, se menţiona că, până la data de 20 aprilie 1969, se vor lua măsuri
pentru finalizarea imediată a purificării fondului de carte al bibliotecilor
comunale 68 . Comitetul pentru Cultură şi Artă din cadrul Sfatului Popular al
Regiunii Iaşi, prin adresa nr. 33.269/30 sept. 1963, înregistrată la Comitetul
Executiv al Sfatului Popular al Oraşului Iaşi la nr. 28.919/1 oct. 1963 aducea la
cunoştinţă responsabilitatea asupra purităţii ideologice a cărţilor din biblioteci.
În această direcţie, au fost prelucrate Instrucţiunile nr. 3.406/1960 şi 530/1962
(pentru aplicarea HCM 771/1962, art. 1) ale Ministerului Învăţământului şi
Culturii, precum şi Adresa nr. 356/1963 din partea Fondului de Stat al Cărţii. În
timpul controalelor efectuate în comunele judeţului, s-a constatat că volumele
scoase din inventarul bibliotecilor nu sunt predate imediat la DCA, ci sunt
lăsate pe raft, împreună cu cărţile din fondul uzual, ceea ce poate duce la
amestecarea lor69 . A urmat, apoi, adresa nr. 39.743/6 nov. 1963 a Comitetului
Executiv al regiunii Iaşi, înregistrată la oraşul Iaşi la nr. 34.242/7 nov. 1963,
privitoare la controlul exercitat de o brigada a Comitetului de Stat pentru
Cultură şi Artă, în judeţul Iaşi, în intervalul 14-24 octombrie 1963, pentru
verificarea modului de asigurare a purităţii ideologice a fondurilor de carte din
biblioteci 70 . În Anexa nr. 4 sunt cuprinse "Problemele analizate de brigada
Fondului de Stat al Cărţii în perioada 14-24 octombrie 1963, în judeţul Iaşi":
existentul de carte raportat la numărul locuitorilor; indicele ce circulaţie mediu
pe regiune/comună; grija Sfatului Popular comunal pentru asigurarea condiţiilor
necesare desfăşurării activităţii curente; asigurarea purităţii ideologice a
fondului de carte. Dacă la primele 3 puncte concluziile au fost pozitive, la cel
66
67
68
69
70

Idem, d. 9/1970, f. 2-3.
Idem, d. 1111970, f. 51-59.
Secţia Învăţământ, d. 1711967, f. 44-53.
Idem, d. 211963, f. 20
Ibidem, f. 25.
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din urmă, constatări1e au fost, în mare parte negative, în sensul aplicării
superficiale a legislaţiei în vigoare. Astfel, nu s-au verificat publicaţiile incluse
în toate cataloagele distribuite, nu au fost scoase de pe rafturi lucrările
considerate periculoase pentru noua orânduire (spre exemplu, "În ajutorul
agitatorului", "Pentru cursurile serale de partid", din perioada 1948-1952), nu
au fost casate cărţile eliminate de pe rafturile bibliotecilor71 • Alte aspecte
pozitive menţionate relevă existenţa bunelor condiţii de păstrare a cărţilor, a
fondurilor pentru asigurarea cerinţelor "satului colectivizat", a tematicii
corespunzătoare categoriilor de cititori (copii şi adulţi), a numărului de
abonamente la presa şi publicaţiile periodice indicate. Măsurile trasate privesc,
în primul rând, asigurarea purităţii ideologice a cărţilor, acţiune care trebuie
finalizată până la 31 decembrie 1963, urmată de controlul permanent al
fondului de carte, în baza cataloagelor de la Fondul de Stat al Cărţii, r:recum şi
propuneri de actualizare a listelor cu tipărituri, din categoriile indicate 2, până la
data de 1 februarie 1964. Adresa Comitetului Executiv al Sfatului Popular al
Regiunii Iaşi, cu nr. 7413/3 martie 1964 era adresată Comitetul Executiv al
Oraşului Iaşi, din cauza neîndeplinirii măsurii de verificare a cărţilor din
biblioteci, pentru asigurarea purităţii ideologice a acestora 73 . Adresa de răspuns
a Comitetului Executiv al Sfatului Popular Oraş Iaşi, cu nr. 6840/6 martie 1964
către Regiunea Iaşi cuprindea stadiul de realizare a purificării ideologice a
cărţilor la bibliotecile comunale. Au fost finalizate acţiunile de verificare a
fondului de carte din comunele Bârnova, Aroneanu, Holoboca, Corneşti, Rediu
Tătar, până la data stabilită iniţial, de 31 decembrie 1963. La Ciurea şi Holboca
nu s-a terminat activitatea din cauza lipsei bibliotecarilor din schema de
funcţionare, pentru mai multe luni ale anului 1963. La Vânători, Uricani,
Corneşti, Corneşti şi Rediu Tătar nu există salariaţi bibliotecari încadraţi, astfel
74
că verificările au fost întreprinse cu sprijinul Biblioteci Regionale Iaşi •
Constatările controlului de la biblioteca comunei Aroneanu, priveau, printre
altele, epurarea cărţilor cu conţinut depăşit 75 . În procesele-verbale de control ale
Comitetului de Cultură şi Artă la biblioteca comunală Ciurea se face referire şi
la purificarea cărţilor 76 •
În acţiunile de informare politico-ideologică, de răspândire a
cunoştinţelor cultural-ştiinţifice, organizate de Comitetul pentru Cultură şi Artă,
în perioada ianuarie-mai 1970, la Ateneul Tătăraşi, au participat şi arhivişti de
71

Ibidem, f. 26-28.
Ibidem, f. 27.
73
ldem, d. 2/1964, f. 20,
74
Ibidem, f. 19.
75
ldem, d. 211965, f. 55-56. Procesul-verbal de control încheiat la Biblioteca Aroneanu se
regăseşte la f. 57-59.
76
ldem, d. 7/1967, f. 156-159.
72
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la FAS Iaşi, cu următoarele activităţi: în ziua de 24 ian. 1970, la tema "Unirea
Principatelor Române", au vorbit participanţilor Adrian Pricop, Gheorghe
Dumitraşcu şi Virginia Isac; în data de 30.01.1970, pentru acţiunea "Ştefan cel
Mare, învingătorul de la Podul Înalt", a fost invitată Virginia Isac, pentru o
expunere; tot o expunere a avut şi Gh. Balica, la 13 februarie 1970, cu subiectul
"File de istorie. Luptele ceferiştilor şi petroliştilor din ianuarie-februarie
1933"77 ; pe data de 6 martie 1970, Gh. Dumitraşcu a conferenţiat despre "Lupta
pentru înfăptuirea Reformei Agrare în judeţul Iaşi, în anul 1945, sub conducerea
P.C.R."78 ; la tema "Presa din Moldova, editată şi îndrumată de partid, între anii
1921-1944", prezentată pe 24 aprilie 1970, a colaborat Virginia Isac 79 ; tot
Virginia Isac a subliniat importanţa zilei de "9 Mai, ziua victoriei asupra
hitlerismului şi cucerirea Independenţei de Stat a României" 80 , în cadrul acţiunii
organizate la 8 mai 1970.
Inventarul 81 secţiei Artă şi Cultură a Sfatului Popular oraş Iaşi este o
sursă importantă de informaţii şi documente privitoare la o perioadă mai puţin
cunoscută şi aproape deloc cercetată, din a doua jumătate a secolului al XX-lea.

77

Idem, d. 1111970, f. 29.
Ibidem, f. 30.
79
Ibidem, f. 31.
80
Ibidem, f. 32.
81
Inventarul nou este înregistrat în Registrul lnventarelor la nr. 2.660 şi cuprinde 96 file.
78
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Informatica arhivistică dezvoltată la nivelul
Arhivelor Naţionale ale României în perioada 1968-19991
Mădălina-Diana RUŞANU-RADU

Informatics at the Service of Romanian National Archives
between 1968-1999
Abstract
The infonnatization of the Romanian National Archives started in 1968 and it
consisted in the creation of the National Archives Informatics System (NAIS). The
NAIS is fonned of infonnatics subsystems, dedicated to different activities within the
National Archives. This activity has been dane within the General National Archives
Department and its subsidiaries in Romania, under the coordination of the archivists in
the Archivistic Infonnatics' Service. With the help of the implemented applications,
data bases were created containing infonnation from the documents administrated by
the National Archives and National Archives' Data Bank was developed.
Unfortunately, in 1999 the development of the National Archives Infonnatics System
was abandoned, after more than two decades from its creation. Their activity restarted
in 2009.
Keywords: archivistic infonnatics, infonnatics system, infonnatics
subsystems, infonnatization of the archivistic operations, data collecting, automatic
processing of the data, thematic research, infonnation research and stocking,
archivistic data bases.

În deceniile 7-9 ale secolului al XX-lea, Partidul Comunist Român a
dispus, prin directive, extinderea tehnicii de calcul existentă la nivelul
economiei şi societăţii şi crearea treptată a sistemului informaţional economicosocial. Principalele obiective vizate, la nivel naţional, de către structurile
comuniste, ca urmare a implementării sistemului informaţional 2 erau:
raţionalizarea evidenţelor, îmbunătăţirea circulaţiei informaţiilor la nivelul
unităţilor şi între diferite trepte organizatorice, simplificarea formularisticie.
Prezentul material a fost susţinut în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice Arhivele şi
istoria, Ediţia a XIX-a, organizată de Arhivele Naţionale Bacău la 1 noiembrie 2013.
2
Spre deosebire de politica oficială, care foloseşte denumirea de "sistem informaţional", în
literatura de specialitate întâlnim expresia "Sistem Informatic Naţional", abreviat SIN.
3
Ministerul de Interne, Centrul de Informatică şi documentare, Aspecte privind perfecţionarea
sistemului informaţional în Ministerul de Interne, f. 1., Serviciul editorial, presă şi propagandă
în rândul populaţiei, 1977, p. 36.
1
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Sistemul Informatic Naţional (SIN), avea să reprezinte în epocă "infrastructura
informatică a economiei şi societăţii, în sistemul economiei planificate, care
urmărea integrarea, pe un suport conceptual, tehnic, metodologie şi
informaţional unitar, activităţilor de conducere şi/sau execuţie din economie şi
societate4". În acest context, Ministerul de Interne a beneficiat de includerea sa
în Sistemul Informatic Naţional, pe cele trei niveluri organizatorice: ministercentrală-întreprindere5. Prin urmare, şi Arhivele Statului au beneficiat de
automatizarea activităţilor specifice, datorită apartenenţei la Ministerul de
Interne, fiind implementat în deceniul 7, Sistemul informatic al Arhivelor
Statului/Naţionale (SIAS/SIAN).
Ne propunem, în continuare, să reconstituim, la scară mică, istoria
automatizării instituţiei Arhivelor, prin implementarea Sistemului informatic al
Arhivelor Statului/Naţionale (SIASISIAN) şi subsistemelor informatice
dezvoltate în cadrul acestuia în perioada 1968-1999. Subiectul a fost abordat
segmentat, de-a lungul perioadei de funcţionare a Sistemului informatic al
Arhivelor Statului/Naţionale (SIASISIAN), în articole din Revista Arhivelor6 şi
Buletinul de Informare şi Documentare Arhivistică, semnate de arhivişti
precum: Filofteia Rînziş, Ştefan Hurmuzache, Gabriela Hurmuzache, Maria
Dogaru, Maria Pîrvulescu, Natalia Drăghici, Elena Dima, Constantin Ciochină,
Codrin Ionescu, Ion Dumitru, Olivia Strachină, Tiberiu Tănase, CorneliuMihail Lungu etc. Cu toate acestea, o reprezentare, din perspectivă istorică, a
întregului proces de informatizare a instituţiei Arhivelor, nu cunoaştem a se fi
realizat, ceea ce întăreşte utilitatea iniţiativei noastre. Astfel, începem acest
demers, cu precizarea că activitatea de automatizare din Arhivele Statului a
debutat în 1968, când însuşi Ministerul de Interne se afla în faza de creare a
unui centru de calcul şi recrutarea de personal pentru specializare, prin urmare,
primele instruiri au avut loc chiar în localul Direcţiei Generale a Arhivelor
Statului 7 • Arhivele Statului au colaborat cu CEPECA, Centrul de Calcul al
fostei Academii "Ştefan Gheorghiu" şi ASE, pentru realizarea primelor
experienţe. Principalele părţi componente dezvoltate în cadrul Sistemului
informatic al Arhivelor Statului/Naţionale (SIASISIAN) au fost SARIAS,
Marius Guran, Monografia informaticii din România, Bucureşti, Editura Agir, 2012, p. 220.
Ministerul de Interne, Centrul de Informatică şi documentare, op. cit., p.36.
6
Vezi Bibliografia tematică a "Revistei arhivelor" (1924-1985), Bucureşti, D.G.A.S., 1988;
Adrian Ursachi, Mariana Ursachi, Bibliografia tematică a "Revistei Arhivelor" (1986-1994),
Cluj-Napoca, Direcţia Judeţeană Cluj a Arhivelor Naţionale şi Asociaţia Arhiviştilor "David
Prodan" C1uj-Napoca, 1998.
7
In continuare, D.G.A.S.
4

5
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SEDAS şi SETM, cărora li s-a adăugat după anul 1990 şi aplicaţiile SIRIA şi
EVIDIF. Toate au avut roluri de centralizare şi difuzare la nivel naţional a unor
date din cele mai diverse domenii ale activităţii umane, regăsite în documentele
de arhivă.
Subsistemul automat de regasire şi înmagazinare a
informaţiilor din Arhivele Naţionale (SARIAS ulterior SARIAN) a fost
cel mai important şi primul implementat la nivelul Arhivelor Statului, în
intervalul 1971-1972, el fiind generalizat ca utilizare, la nivel naţional, începând
cu anul 1976, sub coordonarea arhiviştilor din cadrul Serviciului Informatică
Arhivistică8. Etapele punerii sale în aplicare au constat în cercetarea exhaustivă
a documentelor din depozitele fiecărei structuri a Arhivelor Statului, întocmirea
unui rezumat, indexarea informaţiilor pe baza unui clasificator tematic,
codificarea elementelor de cotă, înmagazinarea şi regăsirea automată a tuturor
acestor date cu ajutorul descriptorilor. După înmagazinare, informaţiile erau
regăsite automat, prin cuvinte-cheie sau combinaţii ale acestora, indiferent de
zona geografică şi perioada la care făceau referire. A fost un subsistem modem
de informare operativă în multitudinea de date cuprinse în fondurile şi colecţiile
din sistemul Arhivelor Statului/Naţionale. Caracteristicile şi funcţiile sale au
permis obţinerea unor instrumente de informare şi documentare atât pentru
cercetarea ştiinţifică, cât şi pentru personalul de conducere din sistemul
Arhivelor Statului/Naţionale. Cu toate acestea, SARIAS prezenta şi unele
dezavantaje în exploatare. Aceste dificultăţi ale sistemului depindeau în mare
măsură de calitatea informaţiei de intrare, întrucât s-a constatat că documentele
înregistrate pe benzi magnetice nu erau în totalitate relevante, nefiind
caracterizate prin cuvinte-cheie adecvate regăsirii, iar acestea din urmă nu
aveau forme gramaticale uniforme. Pentru regăsire, s-a impus ulterior
completarea informaţiilor de intrare cu cuvinte-cheie adiţionale, având forme de
nominativ, singular, nearticulat, cu unele excepţii admise. Prin urmare,
SARIAS, ca orice sistem de prelucrare automată a datelor, oricât de bine ar fi
fost proiectat, a necesitat o anumită perioadă în care a trebuit să fie verificat din
următoarele puncte de vedere: al funcţionării programelor de calcul, al calităţii
informaţiilor pe care le prelucra, precum şi al eficienţei lui în domeniul pentru
care a fost realizat. De altfel, s-au impus mereu noi modificări sau îmbunătăţiri,
cu prilejul experimentării lui şi chiar după implementarea sa definitivă a fost
1.

8

A

In continuare, S.I.A.
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II.
Subsistemul evidentei primare tematice a fondurilor şi
colectiilor arhivistice din Arhivele Nationale (SETFOC)
În vederea perfecţionării sistemului de informare şi documentare a
Arhivelor Statului, în anul 1979 s-a trecut la prelucrarea automată a datelor
privind evidenţa fondurilor şi colecţiilor de documente existente, activitate ce sa concretizat în analiza, proiectarea, crearea şi dezvoltarea bazei de date
SETFOC,devenită operaţională începând cu anul 1980. Au fost prelucrate
informaţii despre denumirea fondurilor ( colecţiilor), istoricul instituţiilor
creatoare de documente, anii extremi de funcţionare a instituţiilor, anii extremi
ai documentelor, stadiul operaţiunilor arhivistice efectuate (inventariere,
microfilmare, cercetare tematică), instrumentele ştiinţifice în care au fost
prezentate (inventar arhivistic, îndrumător, catalog, conspect, index).

III. Subsistemul informatic de regăsire a informaţiilor din
inventarele arhivistice (SIRIA)
Acest subsistem a fost implementat începând cu anul 1991 şi a
funcţionat iniţial numai în cadrul SIA, fiind extins din 1997 şi la nivelul a 9
utilizatori judeţeni. Activităţile pentru implementarea SIRIA se desfăşurau în
cadrul D.G.A.S. şi al filialelor judeţene care, înaintau Serviciului Informatică
Arhivistică o copie a inventarelor fondurilor arhivistice ce urmau a fi introduse
în sistem. Pentru fiecare poziţie din inventar, se completa în cadrul Serviciului
Informatică, manual, o fişă standard cu o parte de identificare şi cuvinte-cheie
corespunzătoare. În calculator erau introduse apoi, interactiv, informaţiile din
fişă, precum şi rezumatele ce se culegeau direct din inventar, lucru ce determina
creşterea eficienţei acestei aplicaţii. Baza de date SIRIA avea ca primă parte
componentă un fişier cu informaţiile culese din inventarele arhivistice
(DBSIRIA), un fişier invers (DBINV) strict asociat fişierului DBSIRIA şi un
dicţionar (tezaur), cu câteva mii de înregistrări, care avea o structură ierarhică
pe nivele de tip fii-părinţi. Baza de date putea fi interogată prin întrebări cu
maximum 15 criterii, ce puteau fi cuvinte-cheie sau câmpuri din partea de
identificare a înregistrărilor (DBSIRIA). Datele de ieşire erau fie rapoarte
Ion Dumitru, Constantin Ciochină, Aplicarea informaticii în cercetarea documentară a
arhivelor din România, în Revista Arhivelor, anul L, voi. XXXV, nr. 4, Bucureşti, 1973, p. 592.

9
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statistice, pe display sau imprimantă, fie de tipul situaţiilor finale cu înregistrări
răspuns complet decodificate. Importanţa acestui subsistem era reprezentată şi
de legăturile cu alte aplicaţii informatice utilizate, întrucât se utilizau informaţii
din baza de date SETFOC la decodificarea automată a denumirilor fondurilor şi
colecţiilor din listele cu regăsiri SIRIA. De asemenea, informaţiile din SIRIA
erau utilizate şi de către subsistemul SEDAS, astfel, SIRIA, fiind un element
important în gestionarea Băncii Naţionale de Date arhivistice 10 • Ca forme de
exploatare, iniţial se realiza prin acces unic şi listarea rezultatelor pe
imprimantă. În timp, concepţia de exploatare s-a conturat pe mai multe niveluri:
multiacces al utilizatorilor interni în Banca de date (reţea de calculatoare) şi
acces individual la baza de date de pe orice staţie de lucru a reţelei de
calculatoare, rezultatele fiind prezentate pe ecranul calculatorului sau pe listing.
Regăsirile tematice se efectuau în acces direct sau listate pe imprimantă,
pe diferite probleme de interes, cu precizarea cotei u.a. unde se găsea informaţia
documentară căutată, pe diferite criterii:
• temă/problemă;
• pe deţinător;
• pe fonduri;
• pe arii geografice;
• cronologic etc;
Ca beneficiari ai SIRIA, s-au numărat serviciile deţinătoare de
documente, cercetătorii prin sălile de studiu, sectorul de evidenţă a
documentelor microfilmate, sectorul de evidenţă a fondurilor şi colecţiilor din
aparatul central şi structurile teritoriale. Din punct de vedere statistic, în
perioada 1991-1998 a fost realizate în total, 66.054 înregistrări în cadrul SIRIA.
La nivelul anilor 1997-1998, datele erau integrate în Banca de Date a
Arhivelor Naţionale şi puteau fi exploatate la cerere, prin intermediul reţelei de
calculatoare, cu obţinerea de regăsiri tematice (o anumită temă de cercetare),
indici generali pentru fondurile finalizate şi indici generali pentru toate
fondurile prelucrate, cheia de regăsire fiind numărul inventarului şi cota unităţii
arhivistice unde se găsea noţiunea indexată.
În teritoriu, la cele nouă direcţii judeţene, s-a implementat aplicaţia în
noua versiune cu dicţionare de cuvinte-cheie (CCH) şi personalităţi, actualizate

°

Codrin Ionescu, Filofteia Rînziş, Subsistemul de înmagazinare şi regăsire a Informatiilor din
inventare/e arhivistice (SIRIA), în Buletin de Informare şi Documentare Arhivistică, nr. 2,
Bucureşti, Direcţia Generală a Arhivelor Statului, 1992, p. 20-21.
1
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de personalul SIA la nivelul anului 1998, aplicaţia
excepţii, corect, potrivit planurilor de muncă anuale 11 •

funcţionând

cu unele

IV. Subsistemul de evidenţă tematică a microfilmelor(SETM)
Pentru cercetarea ştiinţifică şi pentru diversele activităţi ale Arhivelor
Statului, s-a dovedit foarte utilă prezentarea tematică a informaţiilor din
microfilme, ceea ce se putea realiza însă numai prin indexarea coordonată a
acestora şi regăsirea automată cu ajutorul calculatorului electronic. Ca urmare, a
fost implementat în anul 1981, Sistemul de Evidenţă Tematică a Microfilmelor
(SETM) pe calculatoarele de provenienţă românească Felix C256 sau Felix
C512, utilizând facilităţile oferite de pachetul de programe Mistral. Sistemul
oferea în special posibilitatea unor regăsiri tematice ale informaţiilor privind
documentele microfilmate. Documentele SETM sub formă sumară se obţineau
prin transcrierea directă, conform specificaţiilor şi cerinţelor programelor
Mistra1, a datelor şi informaţiilor din fişa de rolă, fie pe formulare de tipul
cartelă de date, fie pe casete magnetice, cu ajutorul unor echipamente speciale
de culegere a datelor. Prezintă relevanţă faptul că, la nivelul anului 1998, la
nivelul Arhivelor Naţionale exista proiectul SETIM, dedicat informatizării
datelor cuprinse în inventarele rolelor de microfilm ale colecţiei de microfilme a
DANIC-ului, fiind implementat la acea dată modulul de culegere a datelor 12 •
V. Subsistemul evidenţei datelor şi activităţilor desfăşurate la sălile
de studiu ale Arhivelor Naţionale (SEDAN)
Subsistemul a fost implementat în cursul anului 1995, în scopul
informatizării activităţilor de la sălile de studiu, în trei domenii de activitate:
a) activităţi curente (statistice): cercetători, fonduri şi unităţi arhivistice
solicitate;
b) activităţi referitoare la documentare: teme de cercetare şi fondurile
utilizate, unităţi arhivistice folosite pentru tema solicitată;
c) activităţi auxiliare: comenzi pentru microfilme, fotografii, xerografii,
sume de bani încasate.
Datele primare se culegeau din cererile de permise şi buletinele de
comandă completate de utilizatorii sălilor de studiu. În cursul anului 1997,

11

Filofteia Rînziş, Manuscris, p. 5-7.

12

Ibidem, p. 20.
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VI. Subsistemul privind evidenta inventarelor arhivistice dintr-o
unitate a Arhivelor Naţionale/evidenta tuturor inventarelor din Arhivele
Naţionale (EVIDIF)
Acesta a fost implementat în cursul anilor 1996-1997, de către SIA, în
colaborare cu Serviciul Arhive Economice, în scopul informatizării datelor din
Registrul Inventarelor şi corelării datelor cu celelalte aplicaţii: SARIAN,
SETFOC, SIRIA, SEDAN. Prin integrarea aplicaţiei în Banca de Date, aceasta
a devenit un instrument important pentru decodificarea şi uniformizarea
denumirilor inventarelor/părţilor structurale ale fondurilor, a optimizat şi
uşurat activitatea de evidenţă a fondurilor şi colecţiilor deţinute de Arhivele
Naţionale şi de informatizare a altor operaţiuni arhivistice. Datele primare se
culegeau din Registrul Inventarelor prin programe informatice speciale, corelate
cu aplicaţia SETFOC.
Prin exploatarea EVIDIF se obţinea automat:
• oricare informaţie despre inventarele fondurilor (nr. fond, nr.
u.a., voi., operaţiuni asupra inventarelor: anulate, retrase, refăcute
etc.) şi părţile structurale ale acestora;
• cunoaşterea rapidă a tuturor inventarelor unui fond;
• punerea de acord a denumirilor inventarelor ŞI părţilor
structurale ale fondurilor;
• obţinerea automata a Registrului Inventarelor.
La nivelul anului 1998, existau 2.362 înregistrări cu ajutorul EVIDIF,
fiind totodată elaborate, testate şi implementate programele informatice pentru
modulul de exploatare a aplicaţiei.
Pe lângă subsistemele prezentate, în Arhivele Statului/Naţionale au mai
fost implementate Sistemul de evidentă statistică a activităţilor desfăşurate
în Arhivele Naţionale (SESA) - în anul 1978 şi Subsistemul evidentei
tematice şi de autor a fondului de carte a Bibliotecii Arhivelor Naţionale
(SEBAN), dezvoltat din 1994, la solicitarea Serviciului de Valorificare.
Astfel, Sistemul Informatic Integrat al Arhivelor Naţionale - care a
preluat şi dezvoltat ulterior aplicaţiile implementate iniţial de către Arhivele
Statului - definit ca element automatizat al Sistemului Informaţional al
13

Ibidem, p. 17.
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Arhivelor Naţionale, a asigurat colectarea, vehicularea, stocarea, conservarea,
prelucrarea şi exploatarea optimă a informaţiilor din domeniile:
1. Administrarea şi gestiunea Fondului Arhivistic Naţional;
2. Baza documentară a Arhivelor Naţionale;
3. Activităţi şi servicii auxiliare.
Sistemul Informatic a fost conceput în scopul pregătirii, transmiterii şi
implementării deciziilor privind modernizarea proceselor de selecţionare,
inventariere, evidenţă, păstrare, conservare şi folosire a documentelor pe care le
deţin Arhivele Naţionale, al creării şi dezvoltării Băncii de Date a Arhivelor
Naţionale şi a Reţelei automatizate de informare şi documentare arhivistică,
astfel încât Arhivele Naţionale să-şi îndeplinească în bune condiţii rolul de
administrator al FAN.
În anul 1998, SIA avea ca obiective de scurtă durată în domeniul
informatizării instituţiei Arhivelor Naţionale următoarele:

A. Dezvoltarea în parametrii proiecta# a Sistemului Informatic
Integrat al Arhivelor Naţionale (SIIAN)
1. dezvoltarea la nivel central şi teritorial, perfecţionarea bazei
de date centrale, bazelor de date distribuite, pentru gestionarea şi
administrarea Fondului Arhivistic Naţional;
2. dezvoltarea Băncii de Date a Arhivelor Naţionale şi a bazelor
de date judeţene, prin prelucrarea, înmagazinarea, conservarea şi
exploatarea:
- informaţiilor din instrumentele de evidenţă a fondurilor şi
colecţii lor;
- informaţiilor obţinute ca urmare a inventarierii automate a
arhivei neinventariate sau perfecţionării inventarelor existente;
- conţinutului documentelor - piesă de piesă sau a grupurilor
de documente;
- imaginilor celor mai importante documente din FAN.
3. crearea şi dezvoltarea
la nivel central şi teritorial a
Bazei/bazelor de date pentru evidenţa arhivei cu caracter permanent
deţinută sau creată de instituţii publice şi private.

B. Crearea, dezvoltarea şi funcţionarea Reţelei de transmisiuni de date
a AN în parametrii proiectaţi: reţea metropolitană cu 7 centre zonale- noduri
de reţea şi câte 3-5 staţii de lucru în restul direcţiilor judeţene, conectate la
centrele zonale. În plan instituţional, funcţionarea integrală a Reţelei de
Transmisiuni putea determina crearea şi dezvoltarea unor bănci de date la
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia X/20 15

605

nivelul Arhivelor militare, de externe, arhivelor muzeelor şi bibliotecilor, de
cinematografie, folclor etc.
C. Asigurarea legăturilor Sistemului Informatic Integrat al Arhivelor
Naţionale
cu alte sisteme de informare şi documentare similare din
România, precum şi cu sistemele 1 băncile de date ale instituţiilor de Arhivă
din străinătate. În programul de dezvoltare a SIIAN, s-a pornit de la concepţia
modernă asupra compatibilităţii bazelor de date şi integrării lor într-o bancă
unică de date, precum şi de la necesitatea conectării SIIAN la alte sisteme
informatice naţionale şi internaţionale similare. Problema integrării bazelor de
date dedicate fondului documentar al Arhivelor Naţionale, gestiunii şi
administrării acestuia, a avut ca suport conceptul arhivistic internaţional. Tot
acest efort de asigurare a condiţiilor necesare desfăşurării unei activităţi
eficiente în domeniu, a avut ca rezultat constituirea Băncii de Date a Arhivelor
Naţionale, concept conturat în anii 1994-1995 şi implementat la nivelul
14
instituţiei în perioada 1996-1997 •
Banca de Date a Arhivelor Naţionale a reprezentat un fond integrat de
informaţii şi programe informatice conţinut în baze de date specifice şi memorat
în reţeaua de calculatoare proprie, care funcţiona în cadrul SIIAN, formată din
date ale subsistemelor informatice destinate cercetării, valorificării şi
administrării documentelor din FAN, dezvoltate în jurul tezaurului de Cuvinte
Cheie ierarhizate (CCH), a dicţionarului SETFOC, a dicţionarului de structuri
ale fondurilor şi a dicţionarului EVIDIF. Scopul constituirii acestei reţele îl
reprezenta accesul rapid de pe orice staţie de lucru la informaţia documentară,
înrnagazinată în diferite baze de date, prin intermediul unor servere PC.
Concret, în anul 1998, erau integrate în Banca de Date informaţiile
subsistemelor SARIAN, SIRIA (până în 1997), SETFOC, SEDAS, existând
condiţiile tehnice necesare în acel moment pentru integrarea datelor din
INVENTAR, SETIM, EVIDIF, precum şi restul datelor prelucrate de SIA în
perioada 1997-1998.
Banca de Date urma să funcţioneze în condiţii de eficienţă maximă la
nivel naţional odată cu implementarea Reţelei de transmisiuni a Ministerului de
Interne. Acest nou nivel tehnic presupunea sporirea capacităţii de stocare şi
exploatare a datelor în cadrul Arhivelor Naţionale ale României 15 • Deşi au
Potrivit art. 5. alin. f. din Legea 16/1996 ,,Arhivele Naţionale ale României constituie şi
Banca de Date a Arhivelor Naţionale şi Reţeaua Automatizată de Informare şi
Documentare Arhivistică".
15
Filofteia Rînziş, Manuscris, p. 23.
14

dezvoltă
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existat o serie de dificultăţi în proiectarea şi funcţionarea sistemului informatic,
în deceniile 8 şi 9 ale secolului al XX-lea, Arhivele Statului (Naţionale) se
aflau, la nivel naţional, înaintea altor instituţii în privinţa introducerii
automatizării în desfăşurarea activităţilor specifice. Totodată, pentru a evita
repetarea greşelilor, considerăm folositoare enumerarea câtorva dintre punctele
slabe ale procesului de informatizare a instituţiei Arhivelor, cu efecte asupra
obiectivelor finale urmărite: inexistenţa unei strategii pe termen mediu, tehnică
de calcul insuficientă, timp redus alocat informatizării, planificarea nerealistă a
activităţilor şi politizarea acestora, experienţa redusă cu privire la informatizare,
limitarea, pentru o lungă perioadă de timp, la un singur instrument de informare
amplă şi operativă (SARIAS) etc. Cu toate disfuncţionalităţile şi în prezent,
multe dintre abordările "vechiului" Sistem Informatic al Arhivelor Statului au
încă valabilitate 16, ceea ce a determinat ca înregistrările SARIAS, obţinute pe
parcursul a circa două decenii (300.000 descrieri la nivel de u.a., împreună cu
peste 2600 descriptori asociaţi acestor descrieri) să fie importate în cadrul
Sistemului informatic integrat pentru gestiunea serviciilor oferite clienţilor
Arhivelor Naţionale implementat la nivelul instituţiei în perioada 2012-2013.
Prin noul Sistem informatic, a fost reluată, aşa cum era firesc pentru secolul
XXI, activitatea de informatizare a Arhivelor Naţionale, după un deceniu de
stagnare (1999-2009).

Bogdan Florin Popovici, Despre arhivistica românească, privind spre viitor, în "Revista
Arhivelor", nr. 1 (2009), LXXXVI, p.323.
16

https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia X/20 15

607

Fondul Comitetul Central al Partidului Comunist Român,
criterii de ordonare şi ISAD(G) 1
Mircea STĂNESCU

Fonds Comite Central du Parti Comuniste Roumain, son Schema de
Classement et ISAD(G)
Resume
Le but de notre conununication est de proposer une reflexion sur un schema de
classement d'un fond archivistique complexe, celui du Comite Central du Parti
Conununiste Roumain, detenu par le Bureau d' Archives contemporaines des Archives
nationales de Roumanie.
Les necessites pratiques qui ont provoque notre interrogation etaient deux:
d'abord, parce que, jusqu'â present, il n'y a pas de schema de classement qui soie
conforme aux Normes de traitement archivistique des Archives Nationales ( 1996), le
classement par series et sous-series organiques etant fait d'une maniere implicite,
meme si, en general, correct; et, ensuite, la redaction et l'introduction des descriptions
archivistiques dans le Systeme informatique integre des Archives Nationales, implante
depuis 2013, suppose un reorganisation de l'information qui soie conforme aux normes
intemationales de description, et, en principal, â l'ISAD(G).
Keywords: Schema de classement, normes nationales, normes
intemationales, ISAD(G), Systeme informatique integre des Archives nationales.

1.1. Problema de început
Scopul acestei comunicări este de a propune o reflecţie aupra schemei
de ordonare a unui fond complex, cel al Comitetului Central al Partidului
Comunist Român (CC al PCR), deţinut de Biroul de Arhive Contemporane
(BAC) al Arhivelor Naţionale ale României (ANRf
Necesitatăţile practice de la care am pornit au fost două:
1) Până în prezent nu a fost redactată o schemă de ordonare a acestui
fond, care să fie conformă cu Normele Tehnice ale ANR (1996), ordonarea în
părţi structurale şi subpărţi structurale (substructuri) făcându-se implicit (deşi,
în general, corect);
2) Introducerea descrierilor arhivistice în Sistemul Informatic Integrat al
Arhivelor Naţionale (SIIAN) presupune o reorganizare a informaţiei care să fie
conformă cu normele internaţionale de descriere, şi în principal cu ISAD(G).
Vom reda, mai întâi, schema de ordonare a fondului conform normelor
naţionale:
1

General International Standard Archival Description
Mulţumesc colegilor Ioana Mihai, Bianca-Beatris Pârvulescu, Claudiu Dincă şi Cristi Neagu,
care, prin observaţiile lor, au însoţit geneza acestui text.
2
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CC AL PC (foNI)
olegi~Central

de Partid (parte structurallJ)
Alfabetic (subparte structurallJ)
Documente Interne (subparte structurallJ)
loosare de cadre (sub-subparte structurallJ)
-cancelarie (parte structurallJ)
Cronologic (subparte structurallJ)
"Dosare-anexA" (subparte structurală)

E

HCM (subparte structurallJ)
Scrisori şi Audiente (subparte structurală)
elaţil Externe (parte structurală)
Cron9logic (subparte structurallJ)
l.J>retucrale la MApN (sub-subparte structurală)
"Dosare-anexA" (subparte structurallJ)
Alfabetic (subparte structurallJ)
[Gheorghe Gheorghiu-Dej (sub-subparte structurală)
Nicolae Ceauşescu (sub-subparte structurallJ)
-Vizite interne (subparte structurallJ)
izite externe (subparte structurallJ)
1---Ec,onomil:l (parte structurallJ)
Cronologic (subparte structurală)
"Dosare-anexA" (subparte structurallJ)
Agrarl (parte structurallJ)
Cronologic (subparte structurală)
"Dosare-anexA" (subparte structurală)
State (subparte structurallJ)
Gospodlria de Partid (parte structurală)
ronologic (subparte structural4)
Dosare-anexA" (subparte structurală)
tate (subparte structurală)
Propatndl şi Agitaţie (parte structurallJ)
Cronologic (subparte structurală)
,Dosare-anexA" (suhparte structurală)
Adminlstrativ-Polidcl (parte structurallJ)
Cronologic (subparte structurallJ)
,,Dosare-anexA" (subparte structurală)
Probleme de Aplrare (parte structurală)
Organizatoricl (parte structurallJ)
Cronologic (subparte structurallJ)
,,Dosare-anexA" (subparte structurală)
Cadre (parte structurală)
i-Aifabetic (subparte structurallJ)
~Cronologic (subparte structurală)
Fişe de control ale earaetelor de partid (parte structurală)
Cabinetul 1 <Nicolae Ceauşescu> (parte structurallJ)
- - Cabinetul 2 <Eleua Ceauşescu> (parte structurală)
Cabinet Ion Dinei (parte structurallJ)
Cabinet Naş Leon (parte structurallJ)
Cabinet Silviu Curticeanu (parte structurallJ)
Lina Ciobanu (parte structurală)
Album Foto (parte structurallJ)
Gheorghe Gheorghiu-Dej (subparte structurallJ)
ActivitAti In IMI (sub-subparte structurală)
Vizite externe (sub-subparte structurală)
Primiri (sub-subparte structurală)
ViatA privatll (sub-subparte structurală)
Diverse (sub-suhparte structurală)
Nicolae Ceauşescu (subparte structurală)
ActivitAti tn IMI (sub-subparte structurald)
Vizite externe (sub-subparte structurallJ)
[ Primiri (sub-subparte structurallJ)
ViatA Privatll (sub-subparte structurală)

t

t

~

t

t

t
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1.2. Observaţii
1.2.1. Cele trei mari niveluri de descriere (primele două indicate, cel deal treilea presupus) sunt: fondul, partea structurală şi unitatea arhivistică.
La rândul lor,
acestea se subdivid:
Fond
partea structurală în

1
~

1

Parte

1 structurală

subpărţi şi sub-subpărţi

1

1

Parte

Parte

structurală

structurală

structurale, iar unitatea
(dosarul) în
documente (piese).
1.2.2.
Părţile
structurale reprezintă
axul central al acestui
mod de descriere,
legătura lor cu fondul
arhivistică

fiind reprezentată grafic printr-o dispunere liniară.
1.2.3. La opt dintre părţile structurale indicate (cele operative) există o
substructură denumită ad-hoc "Dosare-anexă". Nu este locul aici de a stabili
dacă decizia de a o constitui a răspuns sau nu, în contextul în care a fost luată,
unei preocupări legitime (protejarea datelor cu caracter personal), ci doar de a
spune că ea nu a asigurat documentelor o descriere credibilă, autentică,
inteligibilă şi accesibilă 3 .
În acelaşi sens, în cadrul părţii structurale "Relaţii Externe", subpartea
structurală ordonată

conform criteriului alfabetic a fost divizată în două părţi,
corespunzătoare celor două perioade istorice: Gheorghe Gheorghiu-Dej (19451964) şi Nicolae Ceauşescu (1965-1989). În mod identic, nu este locul aici de a
stabili dacă decizia respectivă a răspuns sau nu, în contextul în care a fost luată,
unei alte preocupări legitime (asigurarea accesului la documente în limita
termenului de prescripţie ), ci doar de a spune că ea a dus, ca şi în cazul de mai
sus, la apariţia unor grupări arbitrare de documente, care nu au respectat voinţa
creatorului4 .
2.1. Ce este ISAD(G)?
În continuare, vom prezenta documentul pentru necesităţile comunicării
de

faţă.

3

Pentru relatarea chestiunii a se vedea:http://www.arhivelenationale.ro/images/custom/image/
serban!Inventar-Anexe-Organizatorica.pdf.
4
Pentru relatarea chestiunii a se vedea: http://www.arhivelenationale.ro/images/custom/image/
Radu/inventare%20grigo/unite%20exteme%20alfabetic%20dej.pdfşihttp: //www . arhivelenation

ale.ro/images/custom/image/Radu/inventare%20grigo/unite%20exteme%20alfabetic%20ceause
scu.PDF.
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Este vorba despre un set de norme internaţionale de descriere
arhivistică, realizate sub egida Consiliului Internaţional al Arhivelor (ICA) în
scopul uniformizării practicilor arhivistice la un nivel minimal 5 . Din acest
motiv, aceste norme pot fi folosite fie împreună cu normele naţionale, fie pot fi
luate ca bază pentru redactarea unor norme naţionale.
Descrierea presupune identificarea şi completarea unui număr de 26 de
câmpuri (elemente), care sunt repartizate în şapte zone de descriere. Dintre
aceste câmpuri, doar şase sunt considerate esenţiale pentru schimbul
internaţional de informaţii .
În cele ce urmează, ne vom concentra atenţia, pornind de la cazul nostru
concret, asupra câmpului (elementului) "nivel de descriere".
Modelul ierarhic ideal de tip ISAD(G) se găseşte în Anexa A-1 (p. 44),
pe care o reproducem mai jos.
Acesta presupune patru
mari niveluri de descriere:
fondul, subfondul, seria şi
dosarul.
Observăm,
deci,
apariţia unui nivel intermediar
între fond şi serie, care este
distincţie
subfondul,
o
inexistentă la nivelul normelor
naţionale al căror ax principal
îl reprezintă părţile structurale.
Conform
normelor
internaţionale, subfondul este
definit astfel:
"Subdiviziune organică
a unui fond, care corespunde
une1
subdiviziuni
administrative a instituţiei sau
organizaţiei creatoare ori, în
lipsa acesteia, unei grupări geografice, cronologice, funcţionale sau de alt tip a
documentelor. Atunci când creatorul are o structură ierarhică complexă, fiecare
subfond este divizat la rândul său, conform cu necesităţile , pentru a reda
nivelurile ierarhice corespondente."
Pentru comparaţie, la rândul ei, seria este definită după cum urmează:
"Parte organică a unui fond căreia îi corespunde un ansamblu de
documente grupate împreună întrucât sunt rezultatul aceleiaşi activităţi sau
pentru că indică aceleaşi atribuţii, acelaşi subiect ori au aceeaşi formă."
5

Versiunea română se găseşte la adresa: www.ica.org/download.php?id= l693 .
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La nivelul acestor definiţii nu ne putem da seama de diferenţa dintre
subfond şi serie, prin urmare este nevoie de precizări suplimentare. Termenul
"subfond" are o utilizare frecventă în arhivistica nord-americană (iar nu anglosaxonă), care, tradus în terminologia arhivistică românească, este echivalent
(cel mai frecvent) cu "partea structurală". Din contră, în arhivistica europeană
(şi, în speţă, franceză), "seria organică" este echivalentă (cel mai frecvent) cu
"partea structurală". Sugestiv pentru diferenţa dintre cele două tipuri de
experienţe arhivistice, la Cap. 3.1.4. Nivelul de descriere, ed~ia germană a
ISAD(G) nici măcar nu reţine nivelul subfond (Teilbestand), situat între fond
(Bestand) şi serie (Serie/Aktengruppe), situaţie care cere o echivalare (aproape)
automată a "părţii struturale" cu seria6 .
Astfel, ISAD(G), care reprezintă o normă internaţională, conciliză cele
două tipuri de experienţe arhivistice şi aduce cu sine o rafinare a nivelurilor
ierarhice, în aşa fel încât să permită înregistrarea unui nivel subordonat
fondului, dar superior seriei organice. Prin urmare, echivalarea termenului
"parte structurală", din terminologia arhivistică românească, se va face, cel mai
ades, cu "seria" (organică) din ISAD(G). Situaţia presupune şi excepţii - este şi
cazul de faţă - care trebuie tratate cu mare atenţie.
În consecinţă, vom înregistra şi o modificare a limbajului arhivistic, aşa
încât în nici un caz nu este de dorit o echivalare automată a "părţii structurale"
cu "seria" ci, în funcţie de situaţie, când cu aceasta, când cu "subfondul", chiar
dacă prima situaţie, dată fiind experienţa arhivistică europeană (şi în speţă,
românească), are o frecvenţă mai ridicată.
La rândul lor, nivelurile subordonate fondului se pot diviza
(subfondurile în sub-subfonduri, seriile în subserii, iar dosarele în piese). Aceste
subdiviziuni trebuie să fie însă justificate şi justificabile, ele supunându-se
acelui principiu numit "Briciul lui Ockham": Pluralitas non est ponenda sine
necessitate ("Nu trebuie să distingem fără necesitate"). În acelaşi timp, se
produce o altă modificare de limbaj: "unitatea arhivistică" devine "dosar", iar
"documentul" "piesă" (documentul fiind definit, într-un mod general, ca
informaţia înregistrată pe un suport, prin urmare el nu se reduce la un subnivel
de descriere al fondului). Totodată, nivelurile de descriere subordonate fondului
(subfondul şi seria) pot fi legate în mod diferit de acesta, legăturile lor cu fondul
fiind reprezentate, din punct de vedere grafic, nu în mod liniar, ci printr-o
arborescenţă.

În fine, conform regulilor de descriere care merg de la general la
particular, se produce o regrupare şi o reclasare a unora dintre "părţile
structurale".
Prin urmare, avem:
6

Cf. http://www.icacds.org.uk!eng/ISAD%28G%29de.pdf, p. 31.
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CC AL PCR (fond)
L..: Colegiul Central de Partid (subfond)
Anchete (sub-subfond)
- Do~umente Interne (sub-suhfond)
L Dosare de cadre (sub-sub-subfond)
Cancelarie (serie)
HCM (subserie)
Scrisori şi Audienţe (subserie)
~Relaţi" Externe (serie)
ronologică (subserie)
LPrelucrate la MApN (sub-subserie)
lfabetică (subserie)
1-c.heorghe Gheorghiu-Dej (sub-subserie)
LNicolae Ceauşescu (sub-subserie)
Vizite (subserie)
~Interne (sub-subserie)
4xterne (sub-subserie)
-Economică (serie)
Agrară (serie)
Gospo,dărie (serie)
Lstate (subserie)
Propagandă şi Agitaţie (serie)
AdmhJistrativ-Politică (serie)
4robleme de Apărare (subserie)
rganizatorică (serie)
Cadre (serie)
lfabetică (subserie)
ronologică (subserie)
işe de control ale cametelor de partid (subserie)
abin te (serie)
icolae Ceauşescu (subserie)
~Jena Ceauşescu (subserie)
on Dincă (subserie)
aş Leon (subserie)
Silviu Curticeanu (subserie)
ina Ciobanu (subserie)
lbu e Foto (serie)
heo e Gheorghiu-Dej (subserie)
ctivităţi în ţară (sub-subserie)
Vizite externe (sub-subserie)
Primiri (sub-subserie)
iaţă privată (sub-subserie)
Diverse (sub-subserie)
icola~Ceauşescu (subserie)
. Activităţi în ţară (sub-subserie)
Vizite externe (sub-subserie)
Primiri (sub-subserie)
Viaţă Privată (sub-subserie)
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Observaţii

Iată ce a rezultat din această translaţie a schemei de ordonare a fondului,
pe părţi structurale, în ISAD(G):
2.2.1. Apariţia subfondului Colegiul Central de Partid (CCP). CCP a fost
un organism (o instituţie) distinctă "pe lângă" CC al PCR 7 , prin urmare este
necesar ca schema de ordonare să indice acest nivel ierarhic: nici fond separat
(documentele conţinute fac parte din Fondul CC al PCR), nici serie organică
(precum documentele create şi primite de secţiile operative ale CC).
2.2.2. În arhivistică, deciziile nefericite luate cu privire la documente
sunt uneori foarte greu de revizuit (ceea ce în practică înseamnă, de regulă,
niciodată). Este şi cazul sub-subseriilor "Gheorghe Gheorghiu-Dej" şi "Nicolae
Ceauşescu", din cadrul seriei "Relaţii Externe", subseria "Alfabetică". În
consecinţă, aceste sub-subserii vor fi păstrate ca atare.
Pe de altă parte, subseria "Cronologică" din cadrul seriilor "Cancelarie",
axată

"Economică",
"Agrară",
"Gospodărie",
"Propagandă
şi
Agitaţie",
"Administrativ-Politică" şi "Organizatorică" va dispărea, dat fiind că un criteriu

de ordonare - cel cronologic (dar el ar putea fi oricare altul) - este intrinsec
seriei, prin urmare această subdiviziune nu se justifică. Pe de altă parte, nu vom
putea face decât să păstrăm subseria "Cronologică" din cadrul seriilor "Relaţii
Externe" şi "Cadre", tocmai pentru a o distinge de subseria "Alfabetică".
În ce laşi timp, vom elimina subseria "Dosare -anexă" din cadrul seriilor
"Cancelarie", "Relaţii Externe", "Economică", "Agrară", "Gospodărie",
"Propagandă şi Agitaţie", "Administrativ-Politică" şi "Organizatorică". Faptul
este posibil dat fiind că dosarele au fost cotate succesiv în cadrul seriilor
respective, aşa încât titulatura de "Dosare-anexă" va fi păstrată doar ca o
grupare intelectuală în interiorul lor. Prin urmare, şi această subserie artificială
va dispărea.
2.2.3. Nivelurilor ierarhice subordonate fondului sunt legate de acesta
conform schemei stabilite: toate aceste legături pleacă din fond, iar între
nivelurile subfond şi serie nu există o legătură directă. Pe de altă parte, seriile
care trimit la structurile operative ale CC sunt legate împreună, pe când celelalte
("Cabinete" şi "Albume Foto") sunt legate, fiecare, separat.
2.2.4. Una dintre serii, "Gospodăria de Partid", am redenumit-o concis
"Gospodărie", întrucât vechea denumire era redundantă, de vreme ce contextul
nu este altul decât al CC al PCR. Pe de altă parte, una dintre sub-subserii nu era
denumită, prin urmare a trebuit să o denumim, cu un titlu sui generis, dar banal,
Pentru prezentarea instituţiei şi a documentelor conţinute de arhiva sa a se vedea:
http://www.arhivelenationale.ro/images/custorn/image/serban/inventar%20fond%20CCP.pdf.
Şi, pentru un studiu istoric mai detaliat, Mircea Stănescu, Comisia de Control a PCR (19451989). Prezentare de fond şi istoric, ,,Arhiva Moldaviae", III (2011), pp. 275-316 (de asemenea
la adresa: http://mircea-stanescu.blogspot.ro/20 14/0 llcornisia-de-control-pcr-1945-1989.htrnl).
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"(Documente) Prelucrate la MApN". Totodată, unele dintre subserii "Cabinetul 1" şi "Cabinetul 2" le-am redenumit "Nicolae Ceauşescu" şi "Elena
Ceauşescu" pentru a le face inteligibile, informaţia cu privire la maniera în care
mai erau numite fiind alocată în câmpul (elementul) "Note" din ISAD(G).
2.2.5. În alte cazuri am procedat la o coborâre a nivelului de descriere şi
la o regrupare a acestor unităţi. Este, mai întâi, cazul subseriilor "Nicolae
Ceauşescu", "Elena Ceauşescu", "Ion Dincă", "Naş Leon", "Silviu Curticeanu"
şi "Lina Ciobanu", reordonate în cadrul unei serii nou create denumită
"Cabinete". Apoi, este cazul subseriei "Probleme de Apărare", care a fost
reordonată în cadrul seriei "Administrativ-Politică". În fine, este cazul "Fişelor
de control ale membrilor PCR", care au fost reordonate în cadrul seriei "Cadre".
3. Concluzii
3.1. Trecerea de la normele naţionale la normele internaţionale aduce cu
sine o revizuire a practicii noastre arhivistice.
3.2. Schimbările în practica arhivistică au, de asemenea, un reflex
teoretic, ilustrat prin schimbările în terminologia folosită.
3.3. Normele naţionale nu sunt astfel substituite, ci sunt repuse în
discuţie în unele puncte-cheie.
3.4. Rezultatul acestui mod de a proceda (detaliat, specific) aduce cu
sine o mai bună analiză intelectuală a documentelor de arhivă şi, în special,
eliminarea confuziilor dintre nivelurile de descriere (subfond/serie,
serie/subserie), a asimilării acestora cu instrumentele de evidenţă/căutare
(inventarele) sau suprimarea subdiviziunilor nejustificate.
3.5. Dat fiind că prelucrarea arhivistică este avansată, uneori nu mai
putem reveni asupra repoziţionării unor grupări de documente în cadrul
nivelurilor de descriere.
3 .6. Descrierea la mai multe niveluri presupune, la început, un anume
travaliu intelectual şi practic însă, odată ce a fost făcut, nu mai este necesară o
revenire asupra nivelurilor deja descrise (decât pentru completarea unor
informaţii), ceea ce are ca efect o raţionalizare şi o simplificare a muncii
arhivistice.
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Completări şi modificări

ale codului penal şi codului de
procedură penală cu raportare la precedentele practici şi
impactul asupra legislaţiei şi activităţii arhivistice
Gabriela VULPE
Completions and Changes to the Criminal Code and Criminal Procedure
Code with Reference to Previous Practices and the Impact on Archival
Legislation and Activity
Abstract
The topic approach does not claim to completeness in the field, but there are
certain aspects that 1 will try to present in terms of knowledge and trying to act
professional when situations dictate. Comparing the two regulations in the field of
criminal law with the impact and consequences in our activity field, specifically in
management, supervision and special protection of the National Archive Fund, we may
notice a number of changes and completions. The topic was intended to analyze certain
offenses (an abrogated one - art. 280 1 that represents a loss for our activity field), with
relevance to the archive work and this is why 1 described in detail the components of
the offense and to the same extent 1 presented the completions that have occurred in the
NCPP application, that included also new elements.
Keywords: Criminal Cade, Criminal Procedure Cade, archival legislation and
activity

Abordarea temei nu are pretenţia unei exhaustivităţi în domeniu, însă
există anumite aspecte pe care voi încerca să le prezint din perspectiva
cunoaşterii şi încercării de a acţiona profesionist atunci când situaţiile o impun.
Comparând cele două reglementări în domeniul dreptului penal cu
impact şi consecinţe în domeniul nostru de activitate, mai concret pe linie de
administrare, supraveghere şi protecţie specială a Fondului Arhivistic Naţional 1
se poate observa că există o serie de modificări şi completări.
În introducerea prezentării voi reda un important articol prevăzut în
vechiul Cod penal (în continuarea VCP), în prezent abrogat. În Codul penal
adoptat prin Legea nr. 15/1968 2, în cadrul Titlului VI - Infractiuni care aduc
atingere unor activităţi de interes public sau altor activităţi reglementate de lege,
Legea Arhivelor Naţionale, republicată, art. 3, alin l.
"Buletinul Oficial", nr. 79-79bis din 21.06.1968, republicat în temeiul Legii nr. 140/1996
(,,Monitorul Oficial", nr. 65/16.04.1997, cu menţiunea că VCP a fost modificat prin OUG nr.
109/2004, aprobată prin Legea nr. 85/2005, Legea 160/2005 şi Legea 247/2005).
1

2
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la Capitolul IV - Infractiuni privitoare la regimul stabilit pentru unele activităţi
reglementate de lege, art. 280 1 incriminează fapte ce se pot săvârşi cu impact
asupra activităţii arhivistice. Art. 280 1 era intitulat Nerespectarea regimului de
ocrotire a unor bunuri. Acest articol a fost introdus prin OUG nr. 109/2004 şi
este reprodus astfel cum a fost modificat ulterior prin Legea nr. 85/2005 3 .
Condiţiile esenţiale pe care o faptă trebuie să le întrunească pentru a fi
incriminată sunt: pericolul social, săvârşirea cu vinovăţie şi prevederea în legea
penală.
Infracţiunea de nerespectare a regimului de ocrotire a unor bunuri în
vechea reglementare prezenta două variante:
a) varianta tip - infracţiunea consta în înstrăinarea sau orice altă faptă
prin care se pricinuieşte pierderea pentru Patrimoniul Cultural Naţional (în
continuare PCN) sau Fondului Arhivistic Naţional (în continuare FAN) a unui
bun, care potrivit legii face parte din acel patrimoniu sau fond;
b) varianta agravată - presupune situaţia când pierderea bunului pentru
PCN sau FAN a fost pricinuită prin săvârşirea unei fapte care constituie prin ea
însăşi o altă infracţiune.
Conţinutul art. 280 1 - Nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri
este următorul:
( 1) Înstrăinarea, ascunderea sau orice altă faptă prin care se pricinuieşte
pierderea pentru patrimoniul cultural naţional sau pentru fondul arhivistic
national a unui bun care, potrivit legii, face parte din acel patrimoniu sau fond,
se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.
(2) Dacă pierderea bunului pentru patrimoniul sau fondul prevăzut în
alineatul precedent a fost pricinuită prin săvârşirea unei fapte care constituie
prin ea însăşi o altă infracţiune, pedeapsa este cea prevăzută de lege pentru
infracţiunea săvârşită, al cărei maxim se majorează cu 3 ani.
(3) Fapta prevăzută în alin. (1) nu se pedepseşte, iar în cazul faptelor
prevăzute în alin. (2) pedeapsa nu se majorează, dacă înainte ca hotărârea să fi
rămas definitivă, făptuitorul înlătură rezultatul infractiunii făcând ca bunul să
reintre în acel patrimoniu sau fond.
În prezentarea unei infracţiuni, exceptând conţinutul legal, este esenţial
de cunoscut condiţiile preexistente (obiectul infractiunii şi subiecţii) şi
conţinutul constitutiv (redat de latura obiectivă ce cuprinde elementul material,
urmarea imediată şi legătura de cauzalitate şi latura subiectivă, reprezentată de
forma de vinovăţie). Pentru această infracţiune, alături de obiectul comun,
există un obiect juridic special (care nu este caracteristic tuturor infracţiunilor,
ci unui sub grup sau unor infractiuni determinate) reprezentat de valoarea

3

Cod Penal actualizat la 1.08.2005, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, p. 89.
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socială denumită

PCN sau FAN şi ansamblul relaţiilor sociale ce se nasc şi se
dezvoltă în legătură cu aceste valori sociale. Obiectul material îl formează orice
bun care, potrivit legii, face parte din PCN sau FAN.
Se poate observa că infracţiunea tratează fapte ce afectează atât PCN cât
şi FAN, pe care le distinge. PCN este reglementat prin Legea 182/2000 privind
protejarea PCN mobil 4 • Mă voi opri numai asupra FAN, dar voi menţiona faptul
că din PCN mobil fac parte bunurile cu valoare istorică şi documentară
deosebită, precum şi bunurile atestate ca atare experţii Oficiilor locale pentru
PCN mobil.
În descrierea obiectului material pentru FAN este redată baza legală,
respectiv Legea 16/1996, conţinutul integral al art. 2. Subiectul pasiv în cazul
infractiunii este statul ca titular al PCN sau FAN. În secundar, poate fi subiect
pasiv persoana fizică sau persoana juridică în posesia sau detenţia căreia se află
bunul de patrimoniu sau de fond.
Latura obiectivă prin elementul material redă acţiunile pe care le poate
săvârşi subiectul activ, şi anume: înstrăinare, ascundere sau orice altă faptă prin
care se pricinuieşte pierderea pentru PCN sau FAN a unui bun care, potrivit
legii, face parte din acel patrimoniu sau fond.
Ce se înţelege prin înstrăinare? Înstrăinarea reprezintă transmiterea
acelui bun unei alte persoane prin vânzare, schimb, donaţie, în alte condiţii
decât cele prevăzute de lege. În conţinutul art. 15 din Legea 1611996 se
precizează situaţiile amintite mai sus:
- Organizaţiile particulare şi persoanele fizice care deţin documente care
fac parte din FAN al României le pot depune la Arhivele Naţionale sub formă
de custodie sau donaţie, scutite de taxe şi impozite (art. 15, alin. 1);
- Deţinătorul care doreşte să vândă documente care fac parte din FAN al
României este obligat să comunice aceasta Arhivelor Naţionale sau, după caz,
direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale care au prioritate la cumpărarea
oricăror documente care fac parte din FAN şi care trebuie să se pronunţe în
termen de 60 de zile de la data înregistrării comunicării (art. 15, alin. 2).
Astfel, orice altă formă de înstrăinare a unor asemenea documente,
efectuată de către persoanele fizice care le deţin, va face să se realizeze
elementul material al infractiunii de nerespectare a regimului de ocrotire a unor
bunuri.
Ce înseamnă a ascunde un bun care face parte din PCN sau FAN? A
ascunde înseamnă a-l pune într-un loc greu de descoperit, sustrăgându-1 în acest
mod de la regimul legal de ocrotire.

Legea 182/2000 republicată în anul 2008, "Monitorul Oficial", Partea 1, nr. 828 din 9
decembrie 2008.

4
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Ce înseamnă "orice altă faptă" prin care se pricinuieşte pierderea pentru
PCN sau FAN a unui bun? Acest fapt reprezintă orice acţiune sau inacţiune care
are aceeaşi consecinţă pe care o produce înstrăinarea sau ascunderea unor
asemenea bunuri.
Urmarea imediată, element al conţinutului constitutiv, menţionează
faptul că această infracţiune este una de rezultat şi urmarea imediată constă în
lipsirea PCN sau FAN de bunul respectiv considerat în valoarea sa artistică,
istorică, ştiinţifică, documentară. Aceasta presupune scoaterea bunului din PCN
sau FAN, în aşa fel încât orice contact cu bunul respectiv să fie înlăturat.
În varianta în care s-a produs şi o pagubă patrimonială, urmarea se
amplifică, la pierderea bunului pentru PCN sau FAN se adaugă şi prejudiciul
produs în patrimoniul unităţii publice sau al persoanei fizice deţinătoare a
bunului.
Legătura de cauzalitate, altă componentă a conţinutului constitutiv al
infracţiunii, menţionează faptul că între acţiune, respectiv inacţiune, care
reprezintă elementul material şi rezultat trebuie să existe o legătură directă de
cauzalitate, care rezultă din expresia "prin care se pricinuieşte" folosită în textul
de incriminare. Latura subiectivă a conţinutului constitutiv prevede forma de
vinovăţie, reprezentată de intenţia directă sau indirectă. Pentru existenţa
elementului subiectiv al infractiunii e necesar să se constate că făptuitorul ştia
că bunul respectiv aparţine PCN sau FAN, în caz contrar operează eroarea de
fapt, cauză ce înlătură caracterul penal al faptei.
Trebuie ştiut că această infracţiune era susceptibilă de acte pregătitoare
şi de tentativă, dar legiuitorul nu le pedepsea. De asemenea, este relevantă şi
consumarea infractiunii, respectiv momentul în care se produce pierderea
bunului pentru PCN sau FAN. În acest sens au fost exprimate mai multe opinii
de către specialiştii în drept penal. Astfel, în literatura juridică s-au exprimat
opiniile:
1. Pentru consumarea infractiunii, pierderea bunului trebuie să fie
efectivă şi definitivă 5 ;

2. Pierderea

temporară, urmată

de

regăsirea

sau readucerea bunului,

caracterizează în aceeaşi măsură infracţiunea ca şi pierderea definitivă 6 •

Readucerea bunului în condiţiile prevăzute de alineatul final al art. 281
CP constituie o cauză de nepedepsire sau de reducere a pedepsei.
M-am oprit asupra descrierii acestei infracţiuni întrucât, în noul Cod
Penal nu mai este prevăzută. De asemenea, nu este prevăzută nici în Legea
Arhivelor Naţionale republicată, ca infracţiune de sine stătătoare, reglementată
O. Loghin, T. Toader şi colaboratorii, Drept penal românesc. Parte specială, Editura "Şansa"
SRL, Bucureşti, 2001, p. 431.
6
Gh. Nistoreanu şi colaboratorii, Cod penal, Parte specială, Bucureşti, 2000, p. 455.
5
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printr-o lege specială. În schimb, aşa cum este formulată, se regăseşte drept
contravenţie (art. 36, litera f) "oferta de vânzare sau vânzarea documentelor
care fac parte din FAN al României de către persoane fizice sau persoane
juridice, fără respectarea priorităţii Arhivelor Naţionale de a le cumpăra,
potrivit prevederilor art. 15, alin. 2. Textul alineatului redă numai acţiunea de
înstrăinare a documentelor (prin înstrăinare, cum am precizat anterior, se
înţelege vânzare, schimb, donaţie). Art. 36 din Legea 138/2013 precizează:
"constituie contravenţii la prevederile prezentei legi următoarele fapte, dacă nu
sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate
infractiuni", dar Codul Penal nu incriminează fapta descrisă în lit. f, ceea ce
constituie o pierdere din punct de vedere sancţionator şi al regimului de
protecţie al documentelor arhivistice în ansamblul lor. De semnalat în acest
context faptul că, raportat la legea PCN mobil, unde sunt redate concret
bunurile ce intră sub incidenta legii protecţiei PCN mobil, în legea noastră sunt
enumerate categoriile de documente ce aparţin FAN, în sens general. În
categoria actelor ce aparţin FAN sunt incluse o multitudine de genuri de
documente cu valoare documentar-istorică, create în toate domeniile de
activitate, atât în mediul public cât şi în cel privat, şi, din acest considerent,
opinez pentru elaborarea unei liste cu aceste genuri de documente.
Se va pune întrebarea dacă acest lucru reprezintă eficienţă şi raţiune?
Este primordial salvator şi, chiar dacă pot exista imperfecţiuni, se impune un
început în ascensiunea activităţii pe acest segment.
Revenind la prevederile NCP şi raportarea la legislaţia arhivistică, se
observă că prin Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii 286/2009
privind Codul Penal, la art. 55, sunt menţionate modificările survenite din punct
de vedere al infracţiunilor pentru Legea Arhivelor Naţionale.
Astfel, art. 27 prevăzut de Legea 16/1996 se abrogă.
Art. 27 a fost astfel redat: "Sustragerea, distrugerea, degradarea ori
aducerea în stare de neîntrebuinţare a documentelor care fac parte din FAN al
României constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor codului
penal". Analizând acţiunile enumerate se poate observa că există incriminare
pentru mai multe fapte penale. Astfel, pentru sustragere, ne putem raporta la
infracţiunea de furt calificat, fostul art. 209 cod penal, actualul art. 229, unde
alin. 2, litera (a), menţiona "un bun care face parte din patrimoniul cultural".
Acţiunile de distrugere, degradare ori aducere în stare de neîntrebuinţare fac
referire la infracţiunea de distrugere, art. 217 VCP, actualul art. 253.
Atât textul art. 217 din VCP, cât şi art. 253, alin. 1, din NCP prevede:
"distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui bun
aparţinând altuia sau împiedicarea luării măsurilor de conservare ori de salvare
a unui astfel de bun, precum şi înlăturarea măsurilor luate".
https://biblioteca-digitala.ro
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Analizând infracţiunea se poate observa că elementul material al laturii
obiective constă într-o acţiune alternativă de distrugere, degradare, aducere în
stare de neîntrebuinţare, de împiedicare a măsurilor de conservare ori de salvare
a unui bun sau de înlăturare a măsurilor de conservare ori de salvare a bunului
după ce au fost luate.
Distrugerea este o activitate care are drept urmare lezarea substanţei
bunului, în aşa fel încât acesta încetează să mai existe (exemplificând, ruperea
unui înscris al unei persoane în care sunt consemnate raporturi patrimoniale,
chiar dacă ulterior înscrisul poate fi reconstituit) 7 •
Degradarea presupune atingerea adusă bunului de aşa manieră încât
acesta îşi pierde una din calităţile sale, ceea ce face să se reducă potenţialul său
de utilizare; nu interesează dacă bunul ar putea fi reparat sau dacă ar putea avea
vreo întrebuinţare chiar fiind degradat.
Aducerea în stare de neîntrebuinţare constă într-o atingere adusă
bunului, în aşa fel încât, fără a fi distrus sau degradat, bunul este pus în situaţia
de a nu mai putea fi utilizat.
Împiedicarea luării măsurilor de conservare ori de salvare a unui bun
constituie un mod indirect de distrugere a acestuia, întrucât făptuitorul nu
acţionează nemijlocit asupra bunului pentru a-l nimici, dar prin activitatea sa
împiedică luarea măsurilor menite să apere bunul de pericolul distrugerii care îl
ameninţă. Împiedicarea luării măsurilor de conservare sau de salvare a unui bun
presupune o activitate de împiedicare a altei persoane care întreprinde asemenea
măsuri.

Prin înlăturarea măsurilor luate, de conservare sau de salvare a unui bun
se înţelege situaţia în care, în urma întreprinderii unor măsuri de apărare a
bunului de pericolul distrugerii care îl ameninţă, făptuitorul înlătură aceste
măsuri. Făptuitorul fie că nu este de faţă când au fost luate aceste măsuri, fie
aşteaptă ca cel care le-a luat să plece, după care le înlătură, urmărind distrugerea
bunurilor.
În art. 217, alin. 2, din VCP există varianta agravantă a infractiunii,
respectiv "în cazul în care bunul are deosebită valoare artistică, ştiinţifică,
istorică, arhivistică sau o altă asemenea valoare". În art. 253, alin. 3, din NCP
formularea este "bunuri care fac parte din patrimoniul cultural".
Infracţiunea de distrugere din NCP are, în principiu, acelaşi conţinut, cu
precizarea că se introduce o nouă variantă agravată, la alin. (2), prin care se
incriminează "distrugerea unui înscris sub semnătură privată, care aparţine altei
persoane şi serveşte la dovedirea unui drept de natură patrimonială, dacă prin
aceasta s-a produs o pagubă". Incriminarea noii variante agravate a faptei de
7

Alexandru Boroi, Drept penal. Parte specială, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011, p. 240
Tribunalului jud. Vrancea, decizia penală nr. 4411969).

(precizează speţa

https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia X/20 15

621

distrugere îşi găseşte justificarea în realitatea socială, în condiţiile în care un
asemenea înscris poate fi unicul mijloc de probă pentru dovedirea unui drept de
natură patrimonială de o valoare considerabilă, spre exemplu, un testament
olograf. Obiectul material al acestei fapte de distrugere îl constituie un înscris
sub semnătură privată, nu şi un act autentic, întrucât dacă distrugerea priveşte
un act autentic aflat în păstrarea unei autorităţi publice, fapta va constitui
infracţiunea de sustragere sau distrugere de înscrisuri oficiale şi va fi pedepsită
mai aspru 9 • Dacă este distrus un înscris autentic aflat în posesia altei persoane,
nu se justifică includerea faptei în cadrul agravantei, deoarece cel interesat
poate obţine oricând o copie de la autoritatea care a emis actul este opinia
autorului 10 . De asemenea, celelalte variante agravate sunt păstrate în textul
articolului, dar "cu anumite reformulări, necesare a le pune de acord cu
solicitările doctrinei şi ale practicii judiciare" 11 .
Infracţiunea prevăzută de conţinutul art. 253 are o cerinţă esenţială, şi
anume, pentru realizarea laturii obiective a formei tip, bunul trebuie să aparţină
altuia. Această cerinţă nu mai este necesară pentru existenţa laturii obiective în
cazul formelor agravate (este vorba despre alin. 3 şi 4). lnfracţiunea de
distrugere este susceptibilă de toate formele imperfecte ale infracţiunii, însă
actele de pregătire nu sunt pedepsite de lege. Tentativa la infracţiunea de
distrugere în modalităţile din alin. (3) şi (4) este pedepsită. lnfracţiunea de
distrugere se consumă în momentul în care executarea acţiunii de distrugere a
ajuns până la sfârşit şi s-a produs urmarea imediată, adică distrugerea,
degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare. De asemenea, fiecare din
modalităţile normative poate să cunoască o varietate de modalităţi faptice.
Prin aceeaşi lege de punere în aplicare a codului penal se menţionează în
cadrul art. 55 despre conţinutul art. 28 din legea 16/1996. Raportat la conţinutul
iniţial (art. 28), în legea republicată devenit art. 35, se poate observa divizarea
infracţiunilor, astfel, alin. (1) menţionează despre scoaterea peste graniţă, fără
drept, a documentelor care fac parte din FAN al României şi alin. (2) despre
înstrăinarea, fără drept, a documentelor prevăzute la alin. ( 1) către persoane
fizice sau persoane juridice străine. Această reglementare, prevăzută de legea
specială- Legea Arhivelor Naţionale, este o prevedere expresă, o infracţiune cu
conţinut distinct, în sensul că toate elementele constitutive ale infracţiunii se
regăsesc în acest text.
În noua formulare nu se mai precizează sintagma "dacă fapta nu mai
constituie o infracţiune mai gravă", în vechea formulare era ca şi o condiţie,
8

Ibidem, p. 238.
Ibidem.
10
Ibidem.
11
Ibidem.

9
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infracţiunea

mai gravă ar fi putut fi una din infracţiunile cu referire la siguranţa
naţională (ca şi exemplu).
Alături de normele penale prevăzute de codul penal există şi norme
penale speciale prevăzute în legi speciale, în cazul de faţă Legea Arhivelor
Naţionale. Prin conţinutul lor, aceste legi speciale fixează regimul legal după
care se desfăşoară activităţile în domeniul supus reglementării. Pe lângă acest
cadru, care este alcătuit din reglementări juridice extrapenale, în structura
legilor sunt incluse şi norme penale speciale prin care sunt incriminate şi
sancţionate anumite încălcări ale regimului juridic instituit. Deseori aceste
norme penale speciale sunt incomplete, în sensul că dispoziţia de incriminare
din structura lor se regăseşte în cuprinsul altor norme din structura legii, norme
nepenale 12 •
În ipoteza în care normele penale prevăzute în cuprinsul legilor penale
speciale intră în concurs cu normele penale prevăzute de Codul Penal, primele
se aplică prioritar, conform principiului "speciallia generalibus derogant" 13 .
În legătură cu Noul Cod de Procedură Penală (NCPP), mă voi opri
asupra unor aspecte referitoare la Capitolul privind sesizarea organelor de
urmărire penală. Ca noutate, NCPP prevede în mod expres, în art. 288, o nouă
formă specială de sesizare a organelor de urmărire penală, alături de plângere,
denunţ şi sesizarea din oficiu, respectiv actele încheiate de alte organe de
constatare prevăzute de lege 14 .
Procesul-verbal încheiat de astfel de organe, în condiţiile cerute de lege,
va constitui act de sesizare a organelor de urmărire penală, fără a avea valoarea
unei constatări de specialitate în procesul penal şi fără a putea fi supus
controlului pe calea contenciosului administrativ.
În legătură cu plângerea, ca mijloc de sesizare, aşa cum este şi firesc, în
art. 289 NCPP sunt prevăzute expres, alături de datele cerute pentru
identificarea persoanei fizice care formulează plângerea, şi datele pe care
Molnar Ioan, Drept penal special, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2012, p. 8.
Speciallia generalibus derogant reprezintă un principiu juridic prin care norma specială e cea
care derogă de la norma generală şi norma specială este de strictă interpretare la cazul respectiv.
14
Conform art. 61 şi 62 NCPP, sunt astfel de organe de constatare: a) organele inspecţiilor de
stat, ale altor organe de stat, precum şi ale autorităţilor publice, instituţiilor publice sau ale altor
persoane juridice de drept public, pentru infracţiunile care constituie încălcări ale dispoziţiilor şi
obligaţiilor a căror respectare o controlează, potrivit legii; b) organele de control şi cele de
conducere ale autorităţilor administraţiei publice, ale altor autorităţi publice, instituţii publice
sau ale altor persoane juridice de drept public, pentru infracţiunile săvârşite în legătură cu
serviciul de către cei aflaţi în subordinea ori sub controlul lor; c) organele de ordine publică şi
siguranţă naţională, pentru infracţiunile constatate în timpul exercitării atribuţiilor prevăzute de
lege; d) comandanţii de nave şi aeronave pe timpul cât navele şi aeronavele pe care le comandă
se află în afara porturilor sau aeroporturilor şi pentru infracţiunile săvârşite pe aceste nave sau
aeronave.
12

13
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trebuie să le cuprindă plângerea în cazul în care aceasta este formulată de
persoana juridică, şi anume: denumirea, sediul, codul unic de înregistrare, codul
de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de
înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar, indicarea
reprezentantului legal ori convenţional.
Ca noutate, se recunoaşte în mod expres valoarea plângerii în formă
electronică, care, în mod similar plângerii în formă scrisă, trebuie să fie semnată
de persoana vătămată sau de mandatar cu semnătură electronică, în
conformitate cu prevederile legale.
Este menţinută posibilitatea formulării plângerii cu privire la săvârşirea
unei infracţiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, organul
judiciar fiind obligat să primească plângerea şi să o transmită organului
competent din ţara pe teritoriul căreia a fost comisă infracţiunea, potrivit
regulilor de cooperare judiciară în materie penală.
În privinţa denunţului, acesta este prevăzut şi în NCPP, art. 290, ca
modalitate mai largă de sesizare a organului de urmărire penală. Denunţul
trebuie făcut personal, cu excepţia persoanei care nu are capacitatea deplină de
exerciţiu.

Noutatea din NCPP prevede sesizarea făcută de persoane cu funcţii de
conducere şi de alte persoane 15 • În art. 291 NCPP este prevăzută în mod expres
obligaţia de a sesiza de îndată organul de urmărire penală cu privire la
săvârşirea unei infractiuni pentru care acţiunea penală se pune în mişcare din
oficiu, despre care a luat la cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în
sarcma:
- oricărei persoane cu funcţie de conducere în cadrul unei autorităţi a
administraţiei publice sau în cadrul altor autorităţi publice, instituţii publice ori
al altor persoane juridice de drept public;
- oricărei persoane cu atribuţii de control;
- oricărei persoane care exercită un serviciu de interes public pentru care
a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori
supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu de interes
public.
În primele două situaţii, obligaţia de sesizare a organelor de urmărire
penală este dublată de cea privind luarea de măsuri care să prevină dispariţia
urmelor infractiunii, corpurilor delicte şi altor mijloace de probă.

Omisiunea sesizării organelor judiciare de către funcţionarul public care, luând cunoştinţă de
unei fapte prevăzută de legea penală în legătură cu serviciul în cadrul căruia îşi
îndeplineşte sarcinile, nu sesizează, cu intenţie sau din culpă, de îndată organele de urmărire
penală, constituie infracţiunea de omisiune a sesizării, prevăzută de art. 267 NCP.
15

săvârşirea
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În privinţa plângerii prealabile, printr-o reglementare identică celei
anterioare, art. 295 NCPP stabileşte că punerea în mişcare a acţiunii penale se
face numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, în cazul infracţiunilor
pentru care legea prevede că este necesară o astfel de plângere.
Din punct de vedere al naturii juridice, plângerea prealabilă prezintă
acelaşi caracter mixt, fiind atât o instituţie de drept penal cât şi o instituţie de
drept procesual penal 16 .
În cazul infracţiunilor cu referire la care se impune o asemenea
plângere, din punct de vedere al legii penale, existenţa acesteia constituie o
condiţie esenţială în vederea aplicării sancţiunilor prevăzute în legea penală,
lipsa sau retragerea ei reprezentând, potrivit art. 157 NCP, o cauză care înlătură
răspunderea penală.

Din punct de vedere al legii procesual penale, plângerea prealabilă
constituie o modalitate de sesizare a organului de urmărire penală şi o condiţie
indispensabilă începerii urmăririi penale, punerii în mişcare a acţiunii penale,
cât şi desfăşurării în continuare a procesului penal.
Conform art. 16, alin. (1 ), lit. e şi g, NCPP, lipsa plângerii prealabile sau
retragerea plângerii prealabile constituie cauze de împiedicare a punerii în
mişcare şi exercitării acţiunii penale.
Ca noutate, noua reglementare a instituţiei plângerii prealabile pune la
dispoziţia persoanei vătămate un termen mai lung pentru a formula plângere
prealabilă, aceasta fiind de 3 luni şi nu de 2 luni, cum era prevăzut în VCPP, şi
curge din ziua în care persoana vătămată a aflat despre săvârşirea faptei. În
acord cu principiul rolului activ al organului de urmărire penală şi pentru a nu
afecta termenul de prescripţie a răspunderii penale, s-a modificat criteriul în
funcţie de care curge termenul de la care persoana vătămată are posibilitatea de
a formula plângere prealabilă, acesta nu mai depinde de momentul la care
aceasta a ştiut cine este făptuitorul, ci de acela la care a aflat despre săvârşirea
faptei.
Termenul de 3 luni, prevăzut de art. 295 NCPP, pentru introducerea
plângerii prealabile se calculează potrivit art. 269 alin. (3) şi (4) şi art. 270
NCPP, iar nerespectarea acestuia atrage decăderea din exerciţiul dreptului,
potrivit art. 268, alin. (1), NCPP. Dispoziţiile privind termenul de introducere a
plângerii prealabile nu sunt aplicabile în situaţiile când acţiunea penală se pune
în mişcare din oficiu de către organul de urmărire penală, potrivit art.157 NCP.
Titularul dreptului de a face plângere prealabilă este persoana vătămată.
Poate face plângere prealabilă persoana fizică personal şi persoana juridică prin

Corina Voicu şi colaboratorii, Noul Cod de procedură penală. Ghid de aplicare pentnl
practicieni, Bucureşti, 2012, p. 333.
16
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reprezentantul legal. Dreptul persoanei vătămate de a face plângere este un
drept cu caracter personal, excepţiile fiind expres prevăzute de lege.
Acţiunea penală se poate pune în mişcare şi din oficiu, potrivit art.l57
NCP:
- dacă persoana vătămată a decedat sau, în cazul persoanei juridice,
aceasta a fost lichidată, înainte de expirarea termenului prevăzut de lege pentru
introducerea plângerii (situaţie reglementată expres în cod, ca urmare a
soluţiilor jurisprudenţei). Dacă acest lucru a intervenit după introducerea
plângerii prealabile, procesul penal va continua, deoarece legal nu există
posibilitatea ca o altă persoană să retragă plângerea prealabilă;
- în cazul în care cel vătămat este o persoană juridică ce este
reprezentată de făptuitor, caz prevăzut cu titlu de noutate în actuala
reglementare ca protecţie suplimentară a persoanelor juridice aflate în situaţia
dată.

În privinţa condiţiilor de formă ale plângerii şi obligaţiile organului de
penale, spre deosebire de reglementarea anterioară, când prin
plângerea prealabilă persoana vătămată trebuia să indice autorul, NCPP nu mai
diferenţiază conţinutul şi forma plângerii prealabile de cea clasică, persoana
vătămată urmând să indice făptuitorul doar dacă este cunoscut, chiar şi în cazul
plângerii prealabile esenţial este să fie exprimată dorinţa acesteia ca făptuitorul
să fie tras la răspundere penală la momentul identificării.
Exemplificând, în cazul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 253 NCP
(distrugere şi tulburare de posesie), pentru faptele descrise de alin. (1) şi (2),
respectiv distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui
bun aparţinând altuia ori împiedicarea luării măsurilor de conservare sau de
salvare, precum şi înlăturarea măsurilor luate, distrugerea unui înscris sub
semnătură privată, care aparţine în tot sau în parte altei persoane şi serveşte la
dovedirea unui drept de natură patrimonială, dacă prin aceasta s-a produs o
pagubă - acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei
vătămate, pentru faptele descrise la alin. (3) şi (4), respectiv fapta descrisă în
alin. (1) care priveşte bunuri care fac parte din patrimoniul cultural şi,
degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui bun, săvârşită prin
incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc şi dacă este de natură să
pună în pericol alte persoane sau bunuri nu se prevede această condiţie
urmărire

esenţială.

De asemenea, pentru infracţiunile descrise în conţinutul art. 35 din
Legea Arhivelor Naţionale, republicată şi care sunt prevăzute de normele legii
speciale, acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu sau prin una din
modalităţile prevăzute la Capitolul sesizarea organelor de urmărire penală.
Concluzionând, abordarea a dorit să analizeze anumite infracţiuni (una
abrogată - art. 280 1 şi care reprezintă o pierdere pentru domeniul nostru de
https://biblioteca-digitala.ro

626

Acta Bacoviensia X/20 15

activitate), cu relevanţă în activitatea arhivistică şi tocmai din acest considerent
am descris, aproape în detaliu, părţile componente ale infracţiunii şi în aceeaşi
măsură am prezentat şi completările survenite în aplicarea NCPP ce au inclus şi
elemente de noutate.
Nedorind să închei într-o notă pesimistă, rămâne să reflectăm asupra
acestor schimbări, ce survin, uneori, independent de voinţa noastră. Ar trebui,
atunci când o lege organică se pune în discuţie, să milităm în vederea creării
unor completări care să nu aducă atingere menirii meseriei noastre.
Chiar dacă, atunci când au fost aplicate contravenţii, au fost "pierdute"
procese prin hotărâri stranii pronunţate de către instanţele judecătoreşti, chiar
dacă organele de urmărire penală au optat pentru "neînceperea urmăririi
penale", când existau toate elementele constitutive de întrunire a infracţiunii,
aceste situaţii nu trebuie să descurajeze demersul nostru, ferit de subiectivitate,
în a acţiona legal şi profesionist.
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INHONOREM
Domnul Vasile Arimia la 90 de ani
Tudor RĂŢOI
Vasile Arimia on 90 years
Abstract
The article is about Vasile Arimia fonner director of Central Historical
Direction of National Archive of Romania during 1964-1985. Vasile Arirnia was an
important personality of Romanian Archives with contribution in management activity
on one hand and publishing documents of Romanian history on the other hand.
Keywords: National Archive, Central Historical Direction of National
Archive, management activity, director, publishing documents

La 1 aprilie 2015, domnul Vasile Arimia, fost director al Arhivelor
Istorice Centrale a împlinit 90 de ani.
O vârstă venerabilă, mai mult decât potrivită pentru a prilejui o evaluare
bilanţieră, pe care titularul şi fericitul dăruit cu norocul unei astfel de longevităţi
şi-o va fi făcut probabil, însă la care au dreptul,
fiind vorba despre o persoană publică, şi
apropiaţii sau cunoscuţii domniei sale.
Cu riscurile ce decurg de aici,
semnatarul acestor rânduri îşi asumă gestul de
a vorbi nu numai în nume propriu, ci şi în
numele altor " lucrători" din câmpul Arhivelor
Naţionale

Româneşti .
Şi

aceasta întrucât dl Arimia se
în amintirea multora dintre salariaţii
vechi ai instituţiei ca un om de aleasă calitate,
un om cu a cărui viaţă şi activitate istoria
Arhivelor Româneşti se confundă pe o
perioadă de aproape două decenii şi jumătate.
A intrat în această instituţie în anul
1962, ca director general adjunct.
Ca mulţi congeneri din România postbelică şi în împrejurări politice şi
sociale aspre, pornise "de jos", din Budienii Gorjului, ca absolvent de gimnaziu
industrial şi muncitor tâmplar la Tg. Jiu şi la Atelierele C.F.R. din Tumu
Severin, după care a făcut armata, şi-a completat studiile şi a terminat
păstrează
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Facultatea de Istorie la Iaşi. Absolvirea facultăţii şi doctoratul în istorie au
constituit un moment hotărâtor, de schimbare, în viaţa sa, îngăduindu-i să
renunţe la calitatea de ofiţer activ în Ministerul de Interne şi să intre în Arhivele
Statului (denumirea instituţiei până în anul 1996), unde va rămâne până în
1985, când s-a pensionat, ca director al Direcţiei Naţionale Istorice Centrale
(D.A.N.I.C.), cea mai importantă structură a Arhivelor Naţionale Româneşti, pe
care a condus-o începând cu anul 1964.
Intrând în Arhivele Naţionale, dl Arimia nu s-a mulţumit să fie un
simplu trecător prin acestea, cum s-a întâmplat cu mulţi alţii ajunşi în
împrejurări similare, nu numai în Arhive, ci şi în alte instituţii ale statului, pe
criterii asemănătoare celor folosite şi bine lustruite în societatea românească de
după 1990. Încadrat pe cea de-a doua funcţie de conducere din ierarhia
instituţiei de la jumătatea secolului trecut, dl Arimia a înţeles repede, cu
educaţia primită în lumea satului gmjean, că, dacă avea de gând să rămână în
Arhive, însă nu ca un corp străin, ci ca funcţionar activ al instituţiei - aceasta
fiind intenţia sa intimă şi nestrămutată -, trebuia să consimtă la un drum dificil
de adaptare, familiarizare cu secretele domeniului, de asimilare a tezaurului său
teoretic şi practic, de cunoaştere şi înţelegere a cerinţelor instituţiei şi oamenilor
săi şi abia după aceea să-şi exercite atribuţiile de conducător. Ceea ce domnia sa
a şi făcut, încet, temeinic, cu tenacitate şi perseverenţă, sobru, echilibrat,
intransigent cu sine însuşi şi treptat şi cu ceilalţi, echidistant şi onest pe cât era
posibil în vremuri când asemenea principii păreau să fie doar himere.
Astfel, s-a făcut că, după ani de muncă temeinică, directorul D.A.N.I.C.
s-a impus în ochii arhiviştilor într-un mod nescontat, poate, la început, dar
meritat întrutotul, vocea domniei sale fiind ascultată cu deferenţă şi respect, nu
numai în virtutea funcţiei, ci şi a meseriei pe care începuse s-o stăpânească şi
s-o afirme competent şi fără stridente sau preţiozităţi artificiale.
În timp, această muncă a găsit locul firesc de congruenţă cu activitatea
ştiinţifică, domeniu în care dl Vasile Arimia n-a fost un simplu semnatar al
numeroaselor volume de documente editate de fosta Direcţia Generală a
Arhivelor Statului (D.G.A.S.) despre Mihai Viteazul, 1859 şi 1918 în istoria
românilor, despre revoluţia lui Tudor Vladimirescu, despre 23 August 1944 sau
despre mişcarea muncitorească în Oltenia şi în România. Dimpotrivă, în munca
de editare domnia sa a lucrat efectiv, pe documente, ca un arhivist veritabil şi
solidar în efort cu toţi truditorii întru identificarea şi valorificarea izvoarelor
istoriei româneşti.
În partea a doua a carierei şi-a apropiat şi a abordat şi alte subiecte, cum
au fost cele referitoare la diplomaţia românească interbelică şi la unul dintre
corifeii ei, Grigore Gafencu, la Regina Maria a României sau la istoria
Partidului Naţional Ţărănesc.
Tot în această perioadă şi îndeosebi după 1990, cel plecat de tânăr din
Gm:j pentru a-şi căuta un drum şi un rost în viaţă s-a reîntors cu faţa spre
meleagurile natale, pe care nu le uitase, de fapt, niciodată, reconstituind, pe cont
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propriu sau în colaborare, pagini ale istoriei gorjene, interesând administraţia şi
instituţiile ei de bază, personalităţile, cultura şi marile familii şi neamuri
boiereşti de aici şi nu în ultimul rând monografia satului Budieni, lucrare
semnată împreună cu fiica sa, Nataşa Popovici, · ea arhivistă.
În fine, ca ultime teme asupra cărora
s-a aplecat s-au prenumărat cea referitoare la
arhivişti ca oameni ai timpului lor şi
demersul cu caracter memorialistic şi de
factură
personală
vizând redesenarea
"drumului vieţii " proprii.
Scrutând amintirile, sunt de amintit,
desigur, şi alte momente pilduitoare ale
personalităţii
dlui Arimia. Neapărat se
impune menţionată, în această ordine, grija
domniei sale pentru cei care au intrat în
arhive în timpul directoratului său, de la
primul pas tăcut de cei în cauză pe acest
drum, continuând cu activitatea de
maturizare profesională şi , pentru mulţi , cu
cea desfăşurată până la pensionare. Îmi va
rămâne pentru totdeauna în minte momentul examenului pe care l-am dat la
încadrarea mea în Arhive şi în egală măsură cercurile profesionale la care am
participat sub conducerea directorului D.A.N.I.C. "Nea Vasile", cum era numit
familiar, dar în spate de către arhiviştii mai vechi sau mai noi, era încântat şi nu
de puţine ori se amuza la discuţiile în contradictoriu din cercuri, pe care le
stimula şi le alimenta, considerându-le, justificat, productive şi instructive în
materia informării, îmbogăţirii experienţei şi pregătirii profesionale, a
schimbului de idei şi în aceea a sporirii apetitului pentru cercetare şi
cunoaşterea fondurilor şi colecţiilor deţinute şi administrate de fiecare structură
judeţeană a Arhivelor Statului.
Nu ştiu dacă dl Arimia a avut vreo "slăbiciune" mai mult sau mai puţin
afişată ori sugerată pentru vreuna dintre aceste structuri sau pentru arhiviştii din
vreo regiune a ţării. Sunt absolut tentat să cred că, mai degrabă, n-a avut
asemenea "scăderi" şi mă întemeiez pe maniera aproape exhaustivă în care "a
acoperit" spaţiul naţional în amintirile sale. Desigur nu numai ca reflex al
felului în care evoluează materia noastră cenuşie de-a lungul vieţii , dar şi ca
beneficiu al memoriei sale prodigioase, în amintirile publicate cu privire la
lumea arhivistică pe care a cunoscut-o şi îndrumat-o a putut să-şi amintească de
foarte mulţi oameni de pe întreg cuprinsul ţării , în primul rând din Arhive, dar
şi din alte domenii tangente acestora.
Aş spune că ceea ce 1-a condus pe dl Arimia în legătură cu mersul
Arhivelor a fost dorinţa de avea o perspectivă integrală asupra sistemului şi de a
reacţiona atât global cât şi punctual, în funcţie de situaţie , de nevoi şi de
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posibilităţi, asigurând o repartiţie esenţialmente raţională şi echilibrată a
resurselor, în maniera în care se aplica politica statului în toate domeniile.
Într-o epocă pe bună dreptate condamnată pentru viciile ei structurale de
sistem, dar în care în Arhive s-au construit sedii şi s-au publicat lucrări
numeroase şi valoroase de izvoare şi instrumente de informare, nici vorbă să se
fi vorbit atunci de realizări istorice pentru proiecte înfăptuite parţial şi
cuprinzând doar jumătate din structurile locale ale instituţiei. O astfel de
evaluare n-ar fi intrat niciodată în logica gândirii arhivistice a dlui Vasile
Arimia. Educat în spiritul respectului pentru muncă, domnia sa a rămas
consecvent cu sine întreaga viaţă, străduindu-se nici să se autoamăgească şi nici
să-i păcălească pe alţii. Ce a avut de spus a spus, nu şi-a părăsit principiile, a
rămas un om de stânga, printre puţinele schimbări fundamentale pe care le-a
acceptat spre senectute fiind cele recunoscute de tot omul odată cu trecerea
timpului şi când transcendenta i se impune obiectiv, făcându-l să simtă nevoia
irepresibilă de a se apropia de Dumnezeu.
Pe de altă parte, "Nea Vasile" a rămas proverbial în istoria Arhivelor din
a doua jumătate a secolului trecut pentru atenţia şi exigenţa acordate
cunoaşterii şi aplicării faimosului Decret 4 72/1971, republicat, de către cei
abilitaţi s-o facă. "Tinerii arhivişti" care au trecut ani în şir prin mâna
magistrului au avut de cunoscut "la literă şi la virgulă" prevederile acestui
decret, fapt adesea repudiat şi considerat o culme a absurdului, dar apreciat
peste ani, adesea cu nostalgie, evident şi ca efect al paseismului şi reevaluării pe
care suntem adesea dispuşi s-o facem unor fapte văzute iniţial ca inacceptabile,
dar şi ca recunoaştere a experienţelor cu adevărat valabile şi validate de fapte.
În câteva tuşe, acesta a fost şi este Vasile Arimia, directorul DANIC,
omul care a dat tărie sistemului, făcându-l o citadelă a valorilor esenţiale pe
care se întemeiază cartea neamului, o citadelă de multe ori văzută - însă
absolut fals - ca loc de păstrare a unor secrete impenetrabile. Dimpotrivă, acest
loc n-a figurat în sistemul referenţial al arhivistului pe care îl evocăm decât în
ipostaza organismului viu, sensibil, chiar fragil, la a cărui perenitate se cuvenea
şi se cuvine vegheat cu grijă, pentru a fi, dacă nu îmbogăţit, cum s-ar impune
într-o ordine firească a lucrurilor, măcar apărat şi păstrat în integralitatea şi
substanţialitatea sa.
Este un lucru pe care domnul Vasile Arimia nu încetează să-l evoce şi la
care să reflecteze şi astăzi în discuţii cu cei pe care îi consideră chemaţi să se
pronunţe în cunoştinţă de cauză, dovadă a vioiciunii şi tinereţii sale spirituale
absolut admirabile.

La
Arimia!

mulţi

ani în

sănătate şi putere

de

muncă,
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INMEMORIAM
ARHIVISTUL, ISTORICUL, PROFESORUL
Dr. VASILE IONAŞ
Dr. Liviu BOAR
The Archivist, Historian and Professor dr. Vasile

Ionaş

Vasile lonaş was born on August 17, 1946 in the village of Pauca, Sibiu
County. Shortly after his birth, in 1950, his family moved to Alba Iulia, where he
attended middle school and, later, the "Horia, Cloşca şi Crişan" Highschool.
In 1964 he was accepted as a student at the College of History and Philosophy
of the "Babeş - Bolyai" University of Cluj-Napoca, specializing in the history of
Romania. After graduating, between 1969 and August 1970 he worked as a
museographer at the Town Museum of Sebes, then at the County Museum in Deva. He
began his prodigious career as an archivist on September 1, 1970, at the Hunedoara
National Archives in the city of Deva, where he worked until his retirement in 2010.
Between 1976 and 1995 he was superviser of the study hali, where he had direct
contact with researchers, offering advice, suggestions and valuable information.
Between 1995 and 2010 he managed the Hunedoara National Archives. Between 1979
and 1981, Vasile Ionaş attended the month-long courses of Latin paleography
organised by the International Information Centre on the Sources of Balkan and
Mediterranean History (CIBAL) in Rome and Venice, and between 3 January and 26
March 1978 he participated in the Archives International Technical Training,
organized in Paris by the French National Archives. He researched foreign archives
where he revealed tens of documents referring to the history of Romania (the Archives
of the Foreign Affairs Ministry and of the War Ministry of France, the Vatican
Archives in Rome, the Archives of the Kingdom of Castille ; the Archives of the
Ministry of Foreign Affairs of Italy).
In 1990 he became a PhD student at the prestigious "Babeş - Bolyai"
University of Cluj-Napoca, under the supervision of Dr. Ladislau Gyemant. He
defended his thesis, entitled « Austrian reformism and fiscality in Transylvania in the
18th century », in April 1999 and was awarded the title of Doctor of History. As of
October 1, 1993 he became an associate professor of the "1 Decembrie 1918"
University of Alba Iulia where he taught Romanian mediaeval history and Latin
paleography. In December 2014, he received post-mortem the title of honorary citizen
of the city of Deva.
Keywords: Archivist, Historian, Manager, Professor, Latin Paleography,
Hunedoara National Archives, Archives of Italy, Spain, France
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L-am
cunoscut
pe
arhivistul Vasile Ionaş în anii
'80, la Deva, în perioada când
eram şef de filială la Arhivele
Statului din Miercurea Ciuc, în
perioada concediului pe care
l-am petrecut la rudele soţiei
mele, ongmară din judeţul
Hunedoara.
M-a impresionat în mod
deosebit prin ţinuta sa, prin
limbajul elevat, prin cunoştinţele
sale de istorie a Transilvaniei.
Am aflat că era printre puţinii
cunoscători
ai
paleografiei
latine, fiind unul din fericiţii
beneficiari a unor stagii de
pregătire în domeniu la arhive
de peste hotare.
În anii 1979 şi 1981 ,
V asi le Ionaş a participat, timp
de câte o lună, la cursurile de paleografie latină organizate de către Centrul
Internaţional de Informare asupra Surselor Istoriei Balcanice şi Mediteraneene
(CIBAL) la Roma şi Veneţia, iar în perioada 3 ianuarie - 26 martie 1978 a
participat la Stagiul tehnic internaţional al arhivelor, organizat de către Arhivele
Naţionale ale Franţei la Paris.
Bazele pregătirii sale în domeniul paleografiei latine au fost puse în ţară,
prin participarea sa la cursurile de specialitate organizate de către Direcţia
Generală a Arhivelor Statului, denumirea de atunci a instituţiei Arhivelor, la
Cluj-Napoca în anul1975 , apoi la Bucureşti în perioada 1981-1985 prin cursuri
anuale de câte o lună, finalizate printr-un examen şi acordarea de certificate
care atestau pregătirea în domeniu.
A efectuat cercetări în arhivele din străinătate unde a depistat zeci de
documente referitoare la istoria românilor (Arhivele Ministerului Afacerilor
Straine şi Ministerului de Război din Franţa; Arhivele Vaticanului din Roma
Arhivele Regatului Castiliei; Arhivele Ministerului Afacerilor Străine al Italiei).
Ne-am întâlnit apoi mai des în cei 15 ani cât a condus destinele
Arhivelor hunedorene, preluând ştafeta de la fostul lui şef şi coleg Ioan Frăţilă
(1995-20 10).
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia X/20 15

633

al activităţii Arhivelor la care lua parte şi la care erau
prezenţi reprezentanţi ai Ministerului de Interne, ridica situaţia precară a
sediului instituţiei Arhivelor, care funcţiona într-un vechi sediu al unui
penitenciar, "puşcăria" cum o numea Vasile şi care nu oferea condiţiile de
păstrare şi conservare a Fondului Arhivistic Naţional, deosebit de valoros pe
care îl deţineau Arhivele hunedorene, iar după schimbarea de regim şi
distrugerea industriei naţionale româneşti, era îngrijorat de situaţia arhivelor
unităţilor miniere de pe Valea Jiului, care erau lăsate de izbelişte, precum şi ale
unităţilor din industria siderurgică de la Hunedoara şi Călan.
S-a pensionat cu regretul că în mandatul său nu a putut muta Arhivele
într-un sediu nou, care să ofere condiţii optime de păstrare, conservare şi
valorificare ştiinţifică a lor.
Am avut ultima convorbire telefonică cu Vasile la începutul lunii
noiembrie 2014 când mi-a promis ca va scrie un articol despre fostul său coleg
arhivistul Iosif Jivan, plecat şi el la cele veşnice, pentru a-1 include în volumul
pe care îl aveam în pregătire la acea dată, un dicţionar biobibliografic al
arhiviştilor ardeleni, în carei-am inclus doar pe cei care şi-au încheiat misiunea
lumească pe acest pământ şi au slujit Arhivele Naţionale. Din păcate, din
colaborator al dicţionarului, Vasile Ionaş a devenit subiect al acestuia prin
plecarea sa la cele veşnice în fatidica zi de 16 noiembrie 2014. În decembrie
2014 a primit post-mortem titlul de cetăţean de onoare al municipiului Deva 1•
La fiecare

bilanţ

V asi le Ionaş s-a născut la data de 17 august 1946 în comuna Păuca
judeţul Sibiu. La scurt timp, în anul 1950 familia sa se mută la Alba Iulia. Aici
urmează cursurile şcolii generale şi ale Liceului "Horia, Cloşca şi Crişan".
În anul 1964 participă la concurs şi este admis ca student la Facultatea
de Istorie-Filozosofie a Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, secţia
Istoria României. După absolvirea facultăţii în anul 1969 până în luna august
1970 lucrează ca muzeograf la Muzeul orăşenesc din Sebeş, apoi la Muzeul
"Istoricul hunedorean Vasile lonaş a fost inclus pe lista cetăţenilor de onoare ai municipiului
Deva. Titlul i-a fost acordat post-mortem, conform proiectului de hotărâre al Consiliului Local Deva, la
initiativa primarului Petru Mărginean. Distinctia acordată profesorului doctor Vasile Ionaş a fost înmânată
fiului acestuia, Mihai Ionaş, în şedinta ordinară de ieri a Consiliului Local Deva. Vasile lonaş a fost
printre primii istorici care a propus întocmirea unei monografii a municipiului Deva, care va fi publicată
anul viitor în două volume. De asemenea, regretatul istoric a fost unul dintre cei care, împreună cu alJi
colegi, acum doi ani, a stabilit ca Zilele municipiului Deva să se aniverseze în 2 mai, potrivit atestărilor
documentare ale localităJii şi nu la o dată găsită aleatoriu. Acest titlu ar trebui acordat oamenilor
valoroşi atunci când sunt în viaJă, a afirmat Petru Mărginean, primarul municipiului Deva. Vasile Ionaş a
decedat în noiembrie 2014, la vârsta de 68 de ani. A fost doctor în istorie, cercetător, directorul Arhivelor
Nationale Hunedoara şi profesor la Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia. De asemenea, a
participat la elaborarea mai multor monografii ale comunelor hunedorene, dar şi la monografia judetului
Hunedoara". (Natalia Bumbac, Mesagerul Hunedorean, 22 decembrie 2014 )1
1
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Judeţean

din Deva, de unde la 1 septembrie 1970 îşi începe prodigioasa carieră
în cadrul instituţiei Arhivelor Statului (denumirea până în 1996), apoi a
Arhivelor Naţionale Hunedoara cu sediul în Deva.
S-a integrat rapid în activitatea specifică arhivelor, efectuând operaţiunile clasice de inventariere a documentelor, pregătirea fondurilor pentru
microfilmare, cercetarea şi fişarea tematică, efectuarea corespondenţei cotelor
de pe microfilme cu inventarele, organizarea de expoziţii documentare,
participarea la simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice cu referate şi
studii bazate pe documente de arhivă.
În perioada 1976-1995 a fost custodele sălii de studiu, intrând în contact
nemijlocit cu cercetătorii care frecventau sala de studiu, oferindu-le sfaturi,
··
finalizarea cercetărilor.

anul 1990 a devenit doctorand la prestigioasa Universitate "Babeş
Bolyai" din Cluj-Napoca, titlul tezei de doctorat fiind : Reformismul austriac şi
fiscalitatea din Transilvania în secolul al XVIII-lea, coordonator ştiinţific fiind
profesorul universitar dr. Ladislau Gyemant. Şi-a susţinut teza de doctorat în
aprilie 1999, devenind doctor în istorie.
Din 1 octombrie 1993 a devenit profesor asociat al Universităţii
"1 Decembrie 1918" din Alba-Iulia, unde a predat cursul de Istoria medie a
României şi cursul de paleografie latină.
A primit premiul de excelenţă al Asociaţiei "Morala Creştină" pentru
cartea Roşcani. File de istorie, Deva, Editura Emia, 2002.
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Un document de la 1783 mai puţin cunoscut
despre moşii din ţinutul Suceava
Maria VERTAN
A less Know Document from 1783
about Land Properties in Suceava Region
Abstract
The testimony of the Moldavian Metropolitan and and of the main Boyars,
supported by the Ruler of Moldavia, Alexandru Constantin Mavrocordat, for the land
properties ofHorodniceni, Tolova, Brădăţel, Rotopăneşti, Corlata and Gropile, all from
Suceava region, which were confiscated by the Ruler Grigore II Ghica from Serban
Cantacuzino Stolnic, who fled to the Hungarian Country. These land properties had
been gifted by Constantin Mavrocordat during his third ruling period to Constantin
Cantacuzino and they were ulteriorly inherited by his son, Ianache.
Key Words: Moldavia, Grigore II Ghica, Alexandru Constantin Mavrocordat,
confiscating land properties, tribute, Suceava region

Documentul pe care-I prezentăm este o mărturie a mitropolitului Gavriil
al Moldovei şi a boierilor veliţi, întărită de domnul Alexandru Constantin
Mavrocordat la 2 iulie 1783 1, privind dreptul lui Ianache Cantacuzino biv vei
vistier de a stăpâni moşiile şi satele Horodniceni, Tolova, Brădăţel,
Rotopăneşti, Corlata şi Gropile din ţinutul Sucevei, confiscate de domnul
Grigore al II-lea Ghica lui Şerban Cantacuzino stolnic, fugit în Ţara
Ungurească, şi pe care apoi domnul Constantin Mavrocordat le-a dăruit lui
Constantin Cantacuzino, tatăl lui Ianache.
Documentul se află la Serviciul Judeţean Timiş al Arhivelor Naţionale,
în Colecţia de documente Muzeul de Istorie şi Etnografie Lugoj, inventarul
1578, doc. nr. 15. Respectiva Colecţie a fost predată Filialei Timiş a Arhivelor
Statului de către Muzeul Lugoj în anul 1977, în baza legii 63/1974 privind
Arhivele Naţionale Timiş, Colecţia de documente Muzeul de Istorie şi Etnografie Lugoj, doc.
nr. 15.
1
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Patrimoniul Cultural Naţional. Nu cunoaştem informaţii privind deţinătorii
anteriori ai documentului şi modul cum acesta a ajuns în patrimoniul Muzeului
Lugoj.
Documentul este difolio, cu dimensiunile filei de 53x37 cm, scris cu tuş
negru pe hârtie cu filigran, cu caractere chirilice. În partea superioară a
suportului a fost scrisă confirmarea domnească a mărturiei, autentificată prin
pecetea imprimată în chinovar a domnului Moldovei, Alexandru Constantin
Mavrocordat. Intitu1aţia domnului este scrisă în limba slavonă, iar restul
textului este scris în limba română. Pecetea domnească cuprinde stemele unite
ale Moldovei şi Ţării Româneşti şi este datată 1782. Caracteristic pentru acest
text este faptul că numele Cantacuzino a fost scris de fiecare dată prescurtat,
sub forma Cant.
Starea de conservare a documentului este relativ bună, în câteva locuri
fiind rupt din cauza păstrării împăturite, astfel că am întregit între paranteze
unghiulare cuvintele sau părţile de cuvânt care lipsesc din cauza rupturilor. Am
mai întregit unele cuvinte sau părţi de cuvinte omise de scriitor.
1783 iulie 2. Mărturia mitropolitului Moldovei şi a boierilor veliţi pentru
moşiile Horodniceni, Tolova, Brădăţel, Rotopăneşti, Corlata şi Gropile din
ţinutul Sucevei care au fost confiscate de domnul Grigore al II-lea Ghica lui
Şerban Cantacuzino stolnic, fugit în Ţara Ungurească, moşii pe care apoi
domnul Constantin Mavrocordat, în a treia domnie, le-a dăruit lui Constantin
Cantacuzino şi care sunt moştenite de fiul acestuia, Ianache biv vel vistier;
mărturia este întărită de domnul Moldovei, Alexandru Constantin Mavrocordat.

t

Noi, Alexandru Costandin voevoda, bojiiu milostiiu gospodar
Z<emli> Moldavscoi, fiindcă preasvinţia sa părintele mitropolitul şi dumnealor
veliţii boiari ce sunt iscăliţi mai jos au venit înaintea noastră şi ne-au arătat toate
acesti câte să cuprind scrise mai jos, pentru aceea s-au pus la această mărturie şi
a noastră domnească pecete. 1783 iulie 2.
(ss) ... clucer.
Înştiinţare facem prin această mărturie a noastră pentru acestea moşii de

Sucevii, anume: satul Horodnicenii cu hăleşteae şi cu mori în
Tolova sat întreg pe Şomuz tij cu hăleşteae, Brădăţelul sat întreg cu
mori pă pârăul Brădăţelul şi jumătate de sat de Rotopăneşti partea din sus
dinspre hotarul Horodnicenilor, cu mori în apa Brădăţelului, Corlata, care mai
la

ţinutul

Brădăţel,
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înainte s-au numit Corlăţelile şi moşie Gropile care să hotăraşte cu Zaharieştii i
Litenii şi cu alte moşii. Care aceste moşii au fost ale răpodatului Şărban
Cant<acuzino> stolnic, <unele de> 2 baştină de la strămoşi, altele cumpărături,
cum arată scrisorile câte au rămas de nu s-au prăpădit. Şi fiindcă l<a anii de
dom>nie 3 <ai> fericitului întru pomenire Grigorie Ghica vodă bătrânul numitul
4
boer Şerban Cant<acuzino> din oarecare pricină de greşal<ă .... >e sale,
pomindu-să domnia cu urgie asupră-i, ş-au părăsit patria sa şi moşiile, s-au
pribegit în Ţara Ungurească de unde, nevrând a <să> mai întoarcea, acolo i s-au
întâmplat şi sfărşit. Deci toate moşiile sale din sus arătate, ca a unuia ce s-au
arătat cu nesupunere către domnie, năzuind la stăpânire străină şi nevrând ca să
să mai întoarcă la patria sa, au rămas în sama şi stăpânire domnească. După
aceea, fericitul întru pomenire domn Costandin Necolae voevod, fiind cu a triia
domnie aicea în ţară, s-au milostivit măria sa şi, ca un stăpânitoriu domn ci are
aceiaşi volnică stăpânire asupra acelor moşii a pribeagului boeriu, le-a dat danie
şi le-au dăruit toate cu hrisovu gospod. domn boeriului Costandin
Cant<acuzino>, ce au fost la aceea vreme vel armaş, carile au avut jupâneasă pe
răposata Safta Cantacuzini, nepoată de frate numitului Şerban Cant<acuzino>
stolnic. Şi măcar că hrisovul acel de danie de la pomenitul domn s-au prăpădit
împreună cu alte hrisoave de întărituri şi scisori di moşii la vremea di răzmeriţă
ci s-au tâmplat în pământul acesta, dar la aceasta iaste dovadă în scris împărţala
şi aşăzare<a> ce au făcut pe urmă pentru moşii răposaţii stolnic Toader
Cant<acuzino> şi fratile său, Iordache Cant<acuzino>, amândoi fraţi cu
stolnicul Şerban Cant<acuzino>, care aşăzare să vedea scrisă din veleat 7257 5
fev. 7 şi încredinţată prin iscălituri. Osăbit că şi ştiinţa noastră aşa iastea,
precum mai sus arătăm, că toate acele arătate moşii s-au dat danie de pomenitul
domn numitului boeriu Costandin Cant<acuzino>, precum adivărul ştiinţei
noastre să încredinţează, şi cu necurmată stăpânire mai mult de patruzăci de ani
asupra acestor moşii, atât a răposatului boeriu Costandin Cant<acuzino> care
le-a stăpânit decum i s-au dat şi până la sfărşitul său, cât şi a fiiului său
d<u>m<nealui> Ianache Cant<acuzino> biv vel vist<ier>, carile le stăpâneşte
toate fără nicio strămutare până în ziua de astăzi, după cum aceasta să ştie şi de
toţi megieşii, împrejuraşii acestor moşii. Ci, dar, spre încrediţare<a> aceştii
pricini a luorii şi a dării numitilor moşii în ce chip s-au întâmplat, s-au făcut
2

Documentul rupt.
Documentul rupt.
4
Documentul rupt.
5
Anull749.
3
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această mărturie

în scris precum să vedi, care, adiverindu-sea cu ale noastre
iscălituri, s-au dat la mâna d<u>misale Ianache Cant<acuzino> biv vel
vist<ier>. <ss> Gavriil mitropolitul Moldovei, <ss> ... vel postelnic, <ss>
Costandin vel clucer, <ss> ... vomic, <ss> Stefan ... vei vomic, <ss> ... vei...,
<ss> ... vomic, <ss> ... 6 vel vor<nic>, <ss> ... vel clucer.
Pentru jumătate de sat Rotopăneştii făcându-să greşală de nu s-au scris
la rând, s-au scris pe de lături, precum să veade, fiind şi aceasta una din moşiile
răposatului Şărban Cant<acuzino> ca şi alealalte moşii ce s-au scris în această
mărturie, cum arată scrisorile ce s-au văzut de noi. Deci adeverim iarăşi cu ale
noastre iscălituri. <ss> Gavriil mitropolitul Moldovei, <ss> Costandin vel
clucer, <ss> Ştefan ... vei vomic, <ss> ... vei ... , <ss> ... vomic, <ss> ...
paharnic, <ss> lspas spătar.
<Pe verso>: S-a trecut la condica divanului dea minea Andrei biv
izbaşă, condicar.
Original, hârtie, pecete imprimată în
Moldovei şi Tării Româneşti.

6

tuş roşu

(chinovar),

datată

Documentul rupt.
https://biblioteca-digitala.ro

1782, cu stemele unite ale

Acta Bacoviensia X/20 15

643

Fragmente din memoriile generalului Athanasescu
Dumitru LECCA

Excerpts from the General Athanasescu memoirs
Abstract
Like his father, Gheorghe Athanasescu was a cavalery officer, reaching army
corps general and the army inspector position following a prestigious career. He held
also the regimental commander, royal military attache or royal adjutant general
functions, where has been rewarded with many romanian and foreign important
decorations.
Persecuted by the communists, he is evicted from his house, his agricultura!
property is confiscated and, for four years, he was left with no pension.
Keen observer of the political life of his time, his memoirs constitute an
important document of national history.
Keywords: general, Queen Mary, history, King, Carol II, Gheorghe
Athanasescu, Ion Antonescu, army

Fiu de ofiţer superior, Gheorghe
Athanasescu (1880-1966) şi-a început
cariera militară absolvind în 1898
Gimnaziul de fii de militari din Craiova.
Absolvă apoi, la 5 februarie 1900, Şcoala
de Război din Germania, Regimentul de
Husari Landgraf Friiedrich II şi este
înaintat la gradul de sublocotenent. La 1O
mai 1904 este avansat locotenent şi, un an
mai târziu, se căsătoreşte, la Bacău, cu
Maria Beloianu.
În 1908 absolvă cursurile Şcolii
Superioare de Război , iar în 1914 devine
membru al Societăţii Regale de Geografie.
Participant la Primul Război Mondial în
calitate de comandant al Regimentului 112
Roşiori, este decorat în 1920 cu Ordinul
Steaua României cu spadă pentru "destoinicia

şi
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condus unitatea în luptele din iulie-august 1919, contra armatelor ungureşti".
Este trimis apoi, în perioada 1924-1926, ataşat militar al României în Germania.
PrimeŞte acolo, la 18 martie 1924, Crucea de ofiţer al Ordinului Legiunii de
Onoare. Urmează, în perioada 1926-1930, numirea ca adjutant al Reginei
Maria, calitate în care o însoţeşte în vizita efectuată în Statele Unite ale
Americii şi Canada (1926). Pe 20 septembrie 1928 este înaintat la gradul de
General de Brigadă şi numit membru al Ordinului Steaua României, în grad de
Comandor. Comandant de Corp de Armată din 1936 şi Inspector de Armată din
193 8, îşi termină cariera militară în 1941 când este avansat la gradul de General
de corp de armată în rezervă. Mai funcţionează, în perioada 1941-1948, ca
administrator delegat la Societatea Tramvaielor Bucureşti. În 1949 este evacuat
de comunişti din casa proprietate personală, deţinută în Bucureşti, iar în 1960 i
se anulează dreptul la pensie (Decizia 450 D/23.01.1960), drept pe care îl
recapătă în decembrie 1964. A stăpânit, împreună cu soţia sa, un teren agricol în
comuna Ion Creangă, judetul Neamţ, confiscat de comunişti în martie 1949. În
Monografia comunei Ion Creangă (M.A. Delahomiceni - 2007) este menţionat
în capitolul "Oameni cu un destin aparte". Moare la Bucureşti în 1966.
Între documentele de familie pe care le posed, printre alte mărturii, sunt
şi câteva caiete cu însemnări (unele jurnal, altele memorii) scrise de generalul
Gheorghe Athanasescu, din care voi prezenta mai jos pe cele scrise în perioada
interbelică. Fin observator al vieţii politice din România, critic şi exigent cu
multe din aspectele pe care le surprinde, generalul oferă câteva imagini ale
epocii, precum şi opiniile sale referitoare la acestea şi la unele personalităţi ori
grupări.

Cu excepţia unor actualizări ortografice şi de punctuaţie, am păstrat
textul original, remarcând, totodată, rigurozitatea şi frumuseţea sa literară.
20 septembrie 1926, Berlin
Azi, ora 14, primit telegrama domnului general Mircescu, care-mi
anunţă că voi participa la călătoria M.S. Regina în America. Iată textul
telegramei, cifrată cu nr. 1132 din 20 septembrie:

Din înalt ordin, prezentaţi-vă la Bucureşti cel mai târziu până la 28
curent, prevăzut cu tot ce-i necesar pentru un voiaj de două luni şi jumătate.
Sunteţi numit adjutant regal. Familia dumneavoastră poate rămâne la Berlin
până ce vă veţi reîntoarce. Confirmaţi primirea telegramei.
Ministru de Război, General Div. Mircescu
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Telegrama m-a surprins. N-o aşteptam deloc, mai ales ca arătasem
domnului general Mircescu punctul meu de vedere faţă de Rădescu, prin care
rugam să se acorde această favoare adjutantului de până atunci.
Scrisorile domnului general A verescu, ale domnului general Paul
Angelescu şi însuşi ale lui Rădescu m-au anunţat că la călătorie nu v-a lua parte
niciun personaj militar şi că deci voi putea veni în ţară când voi vrea, aşa ca să
fiu acolo când se va înapoia M.S. Regina. Nu cunosc motivele celor hotărâte
acum, mai ales că nici
ministru nu-i în ţară.

Generalul Gheorghe Athanasescu însoşind-o pe Regina Maria în vizita din America

2 octombrie 1926
Am fost primit de M.S Regele, care mi-a recomandat a mă ocupa de
Principele Nicolae. Comunicaţia cu M.S. Regele se va face prin cifrul M.S.
Regina, la nevoie. Am vorbit şi expus situaţia din Germania.
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Am fost apoi primit de Regină, care mi-a vorbit de rolul meu pe lângă
Domnia Sa, apoi în călătoria din America să mă ocup de Principele Nicolae, pe
care nu vrea să-I piardă. De aceea îl ia cu dânsa şi va lupta contra celor care îl
prezintă rău, căci nu este aşa. Mi-a vorbit de Prinţul Carol, pe care nu 1-a
înţeles. Ar dori să revie, însă nu ca erou, împreună cu evreica. Dânsa îi gata a-1
primi şi vedea însă să facă şi el gestul de a se debarasa de femeia asta, care-i
chiar mai rea ca Zizi. Am văzut pe Principele Nicolae şi pe Principesa Ileana.
7 octombrie 1926
La ora 6 am fost să-I văd pe Prinţul Carol. L-am găsit slăbit la faţă şi la
moral. Părea că nu-şi dă seama de situaţia sa adevărată. l-am arătat situaţia sa
aşa cum o judecă orice om de bun simţ. Din răspunsurile lui am dedus două
idei: inconsecvenţă privind femeia cu care locuieste, căci afirmă că nu a fugit
pentru ea însă la obiecţia mea (că de ce trăieşte acum cu ea) nu a ştiut ce să
răspundă; că totul se va termina cu bine pentru toate părţile.
Discutând această idee, nu a putut preciza nimic, aşa că în mintea sa
cred că-i iar o idee fantezistă, care ar putea fi revenirea la tron ca o lovitură de
stat. Rămâne ca prin discuţii mai detaliate şi repetate să pot citi în fundul inimii
sale. În rezumat, un inconştient gata a face din nou ceva, căci suferă şi este
prost consiliat.
11 octombrie 1926
Regina m-a rugat a vedea pe Prinţul Carol şi a căuta să-I fac să vie. Am
înţeles că Regina vrea să-I vadă, pentru a-1 convinge să nu facă vreo nouă
boroboanţă, care I-ar uita definitiv, sau ar crea mari dificultăţi ţării şi dinastiei.
Văzut la ora trei pe Prinţul Carol a cărui dispoziţie a fost mai bună ca
până atunci. Totuşi am avut impresia că nu a fost bolnav cum a spus-o, ci a
făcut o manevră. A declarat însă că va veni astă seară la ora şapte. La ora şapte
a venit şi s-a discutat, apoi s-a luat masa în familie.
12 octombrie 1926
Prinţul Carol a acompaniat pe Regină la gara Saint Lazare, venind cu
Dânsa în trăsură. Regina mi-a spus că totul s-a desfăşurat bine între ei. M-a
rugat la Cherbourg a scrie domnului Averescu, arătându-i situaţia cum a fost,
adică Prinţul Carol a cerut a o vedea şi ea 1-a primit ca o mamă pe un copil, dar
situaţia politică nu s-a discutat şi a rămas aceeaşi. Regina crede că era bine să se
vadă, mai ales că Regele nu 1-a văzut. Domnul Petrescu găseste că bine s-a
făcut, Principele Nicolae spune că nu ţine să-I vadă pe Prinţul Carol iar
Principesa Ileana găseşte afirmaţia Principelui Nicolae nepotrivită.
https://biblioteca-digitala.ro
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27 martie 1927
Regina mi-a vorbit de Nicolae Iorga ca de un om nebun care după ce a
fost ajutat de Ea în multe ocazii (laşi, Văleni, cu casa, obiecte), acum o vorbeşte
de rău la Principesa Elena, care-i spune tot, căci vede că nimeni nu-i mai loial
cu Ea ca Regina (aceleaşi intrigi ca între vechiul palat şi Regele Carol, când Ea
n-a intrigat niciodată). Era foarte tristă de josniciile lui Iorga, de la care
n-aştepta recunoştintă, dar nici atacuri. Mi-a spus că incidentele Iorga - Prinţul
Carol pe tema evreicei au ajuns aproape la bătaie.
5 Iunie 1927
Cam de mult nu am mai scris. Evenimentele actuale mă obligă a o face.
Pe 28 mai 1927, seara, am plecat la Iaşi- Chişinău cu Regina, fără ca să
ştiu ceva de noua criză de guvern. Pe 26 mai Regele a plecat din Bucureşti la
Scroviştea şi se pare că în acea zi, sau mai înainte, a spus generalului A verescu
că opoziţia îi prepară o mare luptă şi că ar fi bine să se gândească la o
concentrare a tuturor partidelor politice. Zilele de 29 şi 30 s-au petrecut la Iaşi şi
Chişinău, iar în dimineaţa de 31 jurnalele au vorbit de criză, prezentând-o ca în
curs, iar domnul Hiott vorbise deja şefilor de partide de dorinţa Suveranului, de
un guvern de concentrare.
În ziua de 2 iunie, vorbind cu Regina mi-a spus că e foarte tristă la
gândul că generalul Averescu ar crede că ea n-a fost leală cu el, căci nu ar fi
aşa. Spune că generalul Averescu i-a propus să o pună Regentă. Aceasta nu i-ar
conveni, căci nu ar vrea să fie adusă de cineva care apoi s-ar crede cu drepturi
asupra ei. Mi-a spus că a primit pe Goga, care nu cred să fi plecat fără pică
asupra ei. El ar fi ambiţios şi fals. Totuşi i-a spus ca Ea crede că el are un mare
viitor politic. Din discuţiile de până acum cu Regina, reiese clar că ea nu ar vrea
să fie Regentă acum, ca nu cumva să se zică că de aceea a lăsat ca Prinţul Carol
să plece. Mai târziu, când toţi oamenii politici şi ţara ar cere-o, atunci da.
Regina a văzut pe 1. Brătianu, primindu-lla Cotroceni, joi 2 iunie la ora 12, fără
ca să se ştie.
14 martie 1928
M.S. Regina este sinceră când spune că Prinţul Carol a plecat din cauza
lui şi anume a lipsei de iubire serioasă de ţară şi familie (soţia si copilul lui). În
chestia înţelegerii situaţiei politice ar dori o înţelegere a liberalilor cu N.
Tătărescu, care să vină la putere nu cu forţa, dar după ce guvernul va face
împrumutul şi tranşa chestia optanţilor unguri. Recunoaşte greşelile liberalilor
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care n-au lăsat pe Ştirbey
să fie acum mult mai tari.

să conducă

guvernul. Aceasta le-ar fi dat posibilitatea

20 iunie 1928
Vorbind de divorţul Prinţului Carol, M.S. Regina pare a înţelege pe
Prinţesa Elena, care, fiind ofensată de cele făcute de Prinţul Carol la Londra,
unde s-a afişat cu doamna Lupescu, cere a divorţa. Partea politică a
consecinţelor divorţului pare clară. Privitor la cele făptuite de Prinţul Carol la
Londra, M.S. a fost foarte afectată că Prinţul a arătat lumii cât îi de puţin serios
şi că s-a lăsat a fi unealta ungurilor contra intereselor României. 1-a scris o
scrisoare foarte dureroasă ca mamă, arătându-i nevoia să-şi schimbe linia de
conduită, revenind la o viaţă privată onorabilă şi la una politică consecventă
hotărârii luate de el când a părăsit ţara. Generalul Condeescu a revenit de la
Paris în iunie cu o scrisoare de la Prinţul Carol, care a întristat foarte mult pe
Regină, căci o acuza că nu l-a susţinut la Londra şi aceasta într-un ton rară
inimă şi deferenţă. Ar fi prima scrisoare de felul acesta pe care o primeşte de la
Prinţul Carol.
21 octombrie 1928
Generalul Averescu mi-a vorbit rugând să spui M.S. Regina
următoarele: guvernul va trebui să plece şi este informat prin V. Bratianu că
M.S. ar fi luat poziţie politică pentru ca succesiunea să vină la naţional-ţărănişti.
Generalul A verescu consideră asta ca dăunător ţării şi dinastiei, căci ar fi să
se-ncurajeze revoluţionarii, dându-le putere. În acel caz partidul său va
reacţiona. Generalul Averescu s-a plâns că Regina nu l-a ajutat în 1926 când
singură a spus lui Averescu că Ea a determinat pe Regele Ferdinand să-1 aducă
(în seara numirii guvernului, când Regele a venit la Regină sa-i spună că va
numi a doua zi pe Maniu, Regina a început să se opună şi să plângă, spunând că
asta ar însemna să se aducă demagogia la putere şi ar fi un semn de slăbiciune).
Regele Ferdinand a ţinut în ultimul timp foarte mult la generalul Averescu şi la
1O mai s-a arătat cu aşa de mare satisfacţie când i-a putut da decretul de Şef de
Regiment. Cinci zile după aceea l-a concediat. A fost o eroare politică lovitura
de atunci, căci a slăbit pe liberali, pe Averescu şi a întărit demagogia. Generalul
Averescu vede în acţiunea lui Manolescu, apropierea între Prinţul Nicolae şi
Prinţul Carol, pe care o consideră o mare eroare, formal, căci Prinţul Nicolae, ca
regent, nu are dreptul a merge să-1 vadă şi ca fond, căci influenţa Prinţului Carol
asupra Prinţului Nicolae nu poate fi decât rea. Generalul Averescu nu socoteşte
că criza s-ar ivi înainte de finele anului.
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10 noiembrie 1928
Regina m-a întrebat cum a fost primită venirea lui Maniu. l-am spus că
în guvern cu un sentiment de destindere, afară de partidele politice potrivnice,
care sunt cam multe (liberalii, Averescu, Iorga). Pentru formarea unui al doilea
partid e un bine venirea lor. Dar pentru împrumut şi stabilitate e de văzut, căci
de asta e nevoie acum. M.S. împărtăşeşte aceste puncte de vedere şi spunea că a
recomandat lui Maniu moderaţiunea. Regina mi-a spus că la dejunul de mâine
va vorbi cu Regenţa să permită să dea dispoziţiile ca Principesa Ileana să poată
vedea la Paris pe Prinţul Carol.
25 februarie 1929
Guvernul Maniu a realizat alegerile libere, a votat bugetul cu impozite şi
împrumutul, în timpul de la venire până acum. Adversarii politici liberali şi
Averescu îi atacă principialmente pe slăbiciune în chestia comunismului, în
special în Basarabia.
6 decembrie 1929
Avut o discuţie cu M.S., care îmi spune că Vintilă Brătianu a implorat-o
în audienţa avută să caute a menţine autoritatea sa asupra Prinţului Nicolae, căci
numai în asta vede el salvarea ţării. l-am spus Reginei că ar fi un foarte mare
bine ăsta, dar nu ajunge ca M.S. să vrea asta, mai trebuie ca şi cealaltă lume să
vrea asta şi-n special partidele politice (deci nu vorbe ci fapte în această
direcţie). Din asta a derivat discuţia la chestia femeii cu care trăieşte şi la starea
lui sufletească. Regina crede că greutatea misiunii şi lipsa de bucurii de la
activitatea cu miniştrii pe de o parte, iar acasă nimic care să-1 atragă mult, fac ca
el să fie prada femeii care ştie să se insinueze şi să-1 câştige. Eu i-am spus că
văd că începe să fie ataşat sufleteşte de femeie şi aici îi pericolul mare, ţinând
seama de starea lui de spirit şi suflet şi că situaţia o consider destul de serioasă.
Analizând cum s-ar putea remedia, am văzut ca M.S. nu are nici un plan precis.
Am cerut cel putin examinarea în mod serios a situaţiei Prinţului Nicolae, căci
nu se poate admite repetarea celor întâmplate cu Prinţul Carol.
22 februarie 1930
Voi recapitula evenimentele petrecute la Cotroceni cu ocazia logodnei
Principesei Ileana. O scurtă telegramă sosită între 6 şi 7 ianuarie şi semnată
Conte Alexander de Hochberg, anunţa că acesta va sosi la Bucureşti în ziua
batului Principesei Ileana. Comunicând asta M.S. Reginei, mi-a spus că o
telegramă ulterioară ar fi anunţat că şi-a scrântit piciorul la St. Moritz şi că va
veni o săptămână mai târziu. Cu toate astea, în ziua batului Principesei Ileana
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(al doilea bal) a sosit către ora 6 şi 30 min. singur, fără servitor, spunând că a
fost o eroare de comunicare din partea servitorului. După bal, care a fost, mi se
pare, într-o joi seara, Principesa Ileana, însoţită de lt. col. Manolescu, a plecat la
Predeal împreună şi cu contele de Hochberg. După 7-8 zile, adică duminică 23
ianuarie, M.S. Regina, însoţită de adjutant colonel Zwiedeneck, a plecat la
Predeal pentru a asista la sporturi. Trebuie să adaug că Regina îmi spusese, ca şi
Principesa Ileana mai demult, că în timpul şederii la Predeal, M.S. va trece o zi
pe acolo să vadă sporturile. Luni dimineaţa domnul Buchman îmi spune că a
aflat că duminică cei doi s-au logodit la Predeal. La manifestarea mirării mele,
el mi-a spus că i s-a spus asta de către personalul inferior. Am fost extrem de
mirat, mai ales că Regina nu-mi spusese nimic şi mi-a făcut impresia că asta a
fost aranjată din vreme, de nu se ştie cine! Regina nu mi-a spus nimic înainte,
însă imediat după convorbirea cu domnul Buchman, când m-am dus la raportul
zilnic, mi-a spus că a fost foarte fericită la Predeal şi că cei doi se iubesc. l-am
spus M.S. că e bine să se comunice asta primului ministru şi M.S. mi-a spus că
asta o va face Prinţul Nicolae întâi, apoi dânsa. Miercuri seara (mi se pare) un
jurnal a şi publicat că s-au logodit şi că lt. col. Manolescu a anunţat logodna în
restaurantul societăţii de sport. Ce grabă şi nerespectare de obiceiuri regeşti!
M.S. mi-a spus că joi dimineaţa la 1O şi 30 min. Casele Regale vor prezenta
felicitări şi la ora 11 primul ministru va fi primit. Nu era clar dacă el să vină să
prezinte felicitări sau să fie înştiinţat de Regină de logodnă, urmând ca apoi să
se manifeste. După aceea, primul ministru, înainte de a intra la Regină şi a mă
vedea pe mine, a vorbit cu adj. col. Zwiedeneck, care în mod prostesc i-a
sugerat ideea să dea cadouri mari. Venind eu, i-am spus că asta e o chestiune
care trebuie studiată cum se cade şi la momentul oportun şi că e de văzut dacă
M.S. va hotărî ca să se dea ceva prea scump. A rămas ca primul ministru să se
gândească şi apoi să-mi comunice mie, pentru a vedea ce va spune M.S. N-am
mai discutat apoi astă chestiune căci primul ministru nu mi -a mai spus nimic
mie. Poate c-a discutat cu alţii, care, mai puţin scrupuloşi, s-au oprit la
asemenea chestiuni. A sosit apoi o telegramă de la Principele de Pless, din care
reieşea ideea că de ce aşa grabă în a publica logodna. Fapt ce m-a mirat şi pe
care nu l-am putut explica. Dineurile diplomatice anunţate la 1 şi 5 februarie au
fost menţinute, ceea ce în public a dat impresia sărbătoririi logodnei. Eu m-am
opus şi am cerut un dejun pentru guvern şi Casă, ca singura serbare a logodnei,
ceea ce s-a şi admis. Sosirea Principelui de Pless, un dineu de gală în onoarea
lui şi apoi plecarea lui şi pe 17 a contelui de Hochberg.
Urmează plecarea în Egipt pe 20 februarie şi apoi cercetările prin guvern
cu domnul Grigoriu şi Prinţul Nicolae cu Manolescu, care duc la ruperea
logodnei, anunţată oficial pe 6 martie. În Egipt, din informaţiile mele (prin
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doamna Lahovary, Zwiedeneck şi domnul Hiott) se pare că Principesa Ileana a
fost foarte afectată, însă a luat lucrul cu înţelegere, căci vedea că aşa-i mai bine
şi pentru a nu supăra pe Regină, care la rândul ei era foarte abătută şi tristă,
atribuindu-şi o vină ca nu procedase mai încet. Trebuia găsită şi forma de a face
să se uite pentru public incidentul şi vina fiecăruia. Pentru mine, e o verificare
mai mult că nu trebuie lucrat pripit în chestiunile mari. Vina ea Reginei, că i-a
lăsat singuri fără a avea siguranţa că-i o partidă onorabilă şi a Principesei
Ileana, care prea repede şi -a dat inima, făcând apoi pe Regină să accepte
logodna. Felul cum s-a făcut logodna la Predeal e, de asemenea, neadmisibil şi
aici greşeala e a Reginei, Principesei Ileana şi a It. col. Manolescu. Tot o
pripeală, graţie căreia se anunţă într-un restaurant o asemenea logodnă. Ridicol!
În fond, e un bine că Principesa Ileana a scăpat de un asemenea bărbat şi nu
cred că amorul ei să fi fost atât de profund şi adevărat căci n-a avut timp să se fi
format. Remediu}: a-i găsi un alt bărbat, însă de data asta alegerea să fie
chibzuită.

19 iunie 1930
Punctele care se discută sunt declaraţiile indiscreţilor (vezi ediţia din
"Dimineaţa" de luni sau marţi 9-10 iunie) şi declaraţiile domnului Maniu în
Parlament despre venirea Prinţului Carol. Din ele se văd contraziceri: Regenţa
ar fi ştiut de joi 5 iunie şi ar fi hotărât găzduirea lui Carol la Palatul Cotroceni,
iar declaraţia de demisie a regenţilor, arată că ei pentru a nu fi speijuri,
demisionează. Presa din zilele acelea arată, în o anumită măsură, confuziunea
ce încă domneşte asupra felului cum a fost ajutat în venire. Mie mi se pare că a
venit convins de politicieni din toate partidele, afară de liberali! Guvernul, în
special domnul Maniu, a tolerat venirea cu condiţia să-I aleagă regent, iar din
Regenţă numai Prinţul Nicolae a lucrat să-I primească şi să-I aducă. Executarea
venirii s-a făcut, cred, ajutată de câţiva devotaţi între care: colonelul Tătăranu,
aviatorii Precup şi Teodorescu (prin ajutorul căruia s-a aranjat venirea cu
ajutorul aviaţiei, Cluj - Băneasa). Apoi cred că Iacobici cu brigada sa a avut un
amestec care rămâne să se vadă mai exact. Faptul că a fost primit la cazarma
brigăzii şi că a venit cu trupele Regimentului 9 Vânători arată că aceste trupe au
participat la lovitură. Şefii lor erau colonelul Marinescu Gabriel la Regimentul
9 Vânători şi la Regimentul 2 Vânători mi se pare că It. col. Ionescu Munte.
Luni, 23 iunie, am fost primit de Carol, care mi-a spus că trebuie să facă o
separaţie netă între situaţia mea de om de curte şi cea de militar şi ca om de
curte e bine să fac o cerere de a pleca curând în comandament. La obiecţia mea,
că mă loveşte pe nedrept, mi-a spus că nu. l-am spus că o plecare de la Curte în
aşa condiţii loveşte şi pe militar şi că doresc a şti motivele, căci nu am să-mi
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reproşez

nimic şi că nu am făcut decât datoria mea. l-am reamintit că sunt a
doua oară lovit de el şi el mi-a spus că nu-i analogie. Rezumând, la întrebarea
motivelor ce are contra mea m-a rugat să nu mai insist, căci nu mi le poate
spune acum, dar mai târziu. Contra militarului nu are nimic însă. l-am răspuns
că în asemenea condiţii nu ştiu ce atitudine să iau, căci mă-ntreb dacă pot
rămâne în armată, unde trebuie să am fruntea sus, aşa cum am venit la Palat,
unde nu am vrut să vin, ci a trebuit să mă supun ordinelor Regelui Ferdinand.
Mi-a spus că trebuie să rămân în armată. Neputând obţine de la el explicaţia
motivelor, o atribui slăbiciunii lor sau sunt aşa de meschine că se jenează să le
spună. În tot cazul, am ieşit cu sentimentul că Regele e mic şi că eu sunt mare şi
tare în dreptul şi datoria mea. Să dea Dumnezeu ca domnia lui să nu fie
dominată de micimi de suflet, căci noi avem nevoie de un Rege mare, cu suflet
şi priceput.
13 aprilie 1931
Din februarie până acum iată principalele fapte: realizarea împrumutului
făcut de domnul Popovici, împrumutul sau contractul drumurilor, contractul
pentru mărirea taxelor de telefon, chemarea domnului Titulescu pe 1-2 martie,
demisia guvernului pe 5 martie, venirea domnului Titulescu, votarea legii
poziţiei ofiţerilor şi a circa 200 legi, cu caracter mai mult sau mai puţin
important.
13-26 aprilie 1931
Între timp, guvernul Mironescu a demisionat. Domnul Titulescu a fost
chemat să formeze guvernul şi, după aproape 13 zile de consultări (în care s-au
perindat formulele: guvern de coaliţie naţională, concentrare şi specialişti), în
momentul când se părea că se va forma guvernul, domnul Titulescu având
decretele făcute deja şi urmând să le prezinte Suveranului, s-a schimbat situaţia
şi-ntro oră domnul Iorga a fost însărcinat a forma guvernul. Acesta a şi fost
format repede, având caracterul, după discursul Suveranului, de un guvern fără
partide politice. Personal nu ştiu cum să caracterizez acest guvern. Drept
vorbind, el pare a fi un guvern de personalităţi ce se bucură de încrederea
Suveranului şi care dacă nu va şti să lucreze pentru binele ţării, va trebui să
lucreze contra relelor ocazionate de partide, în special furăturile, reaua
administraţie, coborârea prestigiului autorităţilor şi regionalismului naţional
ţărăniştilor. Dacă va proceda în sensul dorit de opinia publică, care cere
sancţiuni şi apoi îndrumări bune pentru îndreptarea stării economice, o bună
administraţie, atunci va putea dăinui şi face o operă bună, iar meritul alegerii va
reveni în favoarea autorităţii regale.
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1 iunie 1931
Între timp a început o acţiune de cercetare a gestiunilor consiliilor
regiilor autonome şi primăriilor. Dacă s-ar ajunge la băgarea în puşcărie a
hoţilor ce mare lucru ar fi! Aş dori să nu fie din partea guvernului IorgaArgetoianu numai o manevră electorală, ci o măsură cinstită, pornită din nevoia
ce-o simte ţara, să ceară sancţiuni pentru hoţi, fiind sătulă de acuzaţii reciproce
ale partidelor de guvemământ de până acum, neurmată de sancţiuni!
27 decembrie 1932
Între timp: schimbarea guvernului Vaida cu Maniu-Titulescu. Motivul:
chestia Basarabiei. Gafencu, sub scutul lui Vaida, era în stare să ne arunce
într-o situaţie faţă de Rusia din care să pierdem avantajele pactului KelloggBriand. Noroc de acţiunea pricepută şi energică a lui Titulescu. Chestiunea
conversiunii agricole, care domină toată viaţa economică şi financiară a ţării a
fost, după multe lupte, între teza lui Mironescu, mai bună, şi teza Maniu,
soluţionată cu o amânare a soluţiunii şi cu îmbunătăţiri relative la definirea
calităţii de beneficiar. Totuşi ameliorarea nu-i suficientă, căci trebuie să se
ajungă la o repriză de afaceri, ceea ce nu s-a obţinut. Între timp încasările merg
prost, iar cheltuielile cu toată vorbăria se menţin, ba chiar în unele
compartimente se fac risipe scandaloase. Şi toate acestea, care reprezintă
mizerie morală, materială şi intelectuală, ajunse la culme la noi în ţară, se petrec
pe orizontul european de dărâmare a Tratatului de la Versailles. Dacă ar fi
posibil aş pomi cu tunul în centrul unor oameni aşa mizerabili ca cei ce conduc
azi!
19 aprilie 1933
Am fost la mareşalul Averescu, care mi -a spus că Regele a încercat o
manevră urâtă contra lui, ceea ce i-a arătat, odată mai mult, cât e de găunos şi
cât de mare e influenţa camarilei, în care rolul principal îl are evreica, iar
ceilalţi sunt unelte. Mi-a spus că, în fond, Regele e un uzurpator şi că adevărul e
că Mihai trebuie să revină. Am impresia că A verescu ar dori o acţiune de forţă
însă nu are energia necesară s-o întreprindă. Încercarea cu un comitet din
Bucureşti n-a dat rezultate. În fond, cred că cea mai bună acţiune ar fi unirea
oamenilor politici pentru a-1 aduce pe Rege la ceea ce trebuie. Ar fi bine şi
pentru partide şi pentru ţară şi pentru dinastie şi ideea monarhică! Nu mi-au
plăcut cele spuse despre Rădescu şi Ressel, adică mai valoros a fost Ressel
pentru aviaţie decât Rădescu, care, în fond, a trecut de la naţional ţărănişti (când
lumea îl ocăra pe Averescu) la înjurături contra lor, ca apoi să termine în a se
înscrie la Averescu.
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29 decembrie 1933
O ştire îngrozitoare este asasinarea mişelească a lui Duca, de către un
student din Garda de Fier, având doi complici tot din Gardă. Este de necrezut
cum se poate ca nişte studenţi, creştini şi naţionalişti să aibă o atât de stupidă
acţiune, care numai rău face cauzei lor, omorând pe unul din cei mai de seamă
politicieni, când bubele ţării sunt cu totul în altă parte. Din asta se vede
inferioara mentalitate şi pricepere a conducătorilor Gărzii. De altfel, nici o
mirare, când ştiut este din ce elemente de proastă calitate e compusă, în
majoritatea cazurilor. Când ţara a avut la putere o camarilă, hoţi materialmente
şi moralmente, să se ucidă cel mai curat dintre politicieni. Se pare din cele ce se
pot şti până acum şi-n urma însăşi a declaraţiilor lor, că 1-au ucis pentru că era
şeful Partidului Liberal, care a fost pentru desfiinţarea Gărzii. Deci nici un
motiv superior, ci o simplă crimă contra celor ce au desfiinşat o asociaţie
politică. Este stupid şi rău pentru însăşi politica Gărzii de Fier. Nu mai vorbesc
despre calităţile lui Duca: cinste, inteligenţă, cultură superioară şi civilizaţie,
care singure îl puneau pe un piedestal superior în această ţară, în această epocă
de decadenţă morală. Ceea ce mă întristează enorm este că abcesul cangrenos,
la care au contribuit toate guvernele şi partidele politice de la război încoace,
toate de o calitate inferioară României Mari, începe să se spargă unde nu
trebuie. În aşa condiţii nu ştii unde vom putea fi târâţi.
30 ianuarie 1934
Nevenirea în ţară a lui Titulescu şi neparticiparea Regelui la
înmormântarea lui Duca au făcut o rea impresie. Neparticiparea suveranului la
Bobotează, contramandarea parăzii militare şi a deschiderii Parlamentului sunt
erori mari, care sunt explicate de public ca simptome de frică din partea
autorităţilor statului. Sunt sigur că pentru prestigiul autorităţii statului şi al
suveranului ar fi fost bine ca totul să fie executat şi nimic rău nu s-ar fi
întâmplat căci nimeni nu ar fi emis vreun atentat la Rege. Numai văzându-se
frica autorităţilor se dă curaj şi încredere părţii răzvrătite. Ar fi bine pentru ţară
ca suveranul să fie mai tare în cele bune şi mai abil în conducere, căci buba
mare vine tot de la slăbirea autorităţii.
15 decembrie 1934
Desărcinarea

generalului Antonescu din funcţia de subşef al Marelui
Stat Major (cu delegaţia de a-1 conduce) şi numirea generalului Samsonovici.
Mare vâlvă, interpelări în Parlament, explicaţii neoficiale. Nu ştiu adevăratele
motive, însă e detestabil sistemul jocului cu numiri repezi, necugetate şi tot
astfel revocările! Ori s-a luat hotărârea cu chibzuinţa necesară pentru o
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asemenea numire şi atunci numai pentru motive grave s-ar fi putut explica
revocarea, ori rămâne ideea că totul se face fără socoteală şi se desface tot
astfel. Păcat, căci astea slăbesc autoritatea şi a celor de sus de tot şi-n armată
şi-n marele public!
5 iulie 1935
Situaţia

din armată oglindeşte starea generală de dezordine,
nerespectarea legii şi domnia bunului plac slăbind disciplina. Ca exemplu, azi
aghiotanţii regali (colonelul Zwiedeneck şi colonelul Râmniceanu) în loc să
meargă la stagii, cumulează, având comanda de regiment şi la Palat. Idem
colonelul Tătărescu, şef de cabinet şi comandant de regiment. Se avansează
foarte mulţi colonei la grad de general (cea 18), deşi ministrul spune că avem
cei mai mulţi generali. La jandarmi, generalul Pârâianu, care nu-i calificat, se
zice că nici corect nu e. Şi-a luat un loc de la Primărie cu 170.000 lei, având şi
casă pe el, în Piaţa Romană. În tot cazul, reclamagiu este.
28 iulie 1936
Avut la moşie la Golani o întâlnire cu o echipă de studenţi creştini (fosta
Gardă de Fier, azi Partidul Totul pentru Ţară). Lucrau la cărămizi pentru
facerea unei case parohiale, a unei clopotniţe şi, pare-se, şi a unei şcoli. Am
discutat cu ei şi iată cam ce mi-au spus. Ca organizare, ei ar conduce toată
acţiunea studenţească, căci în toată ţara membrii lor ar avea majorităţi
zdrobitoare în organizaţiile studenţeşti. La Iaşi, de exemplu, nu ar fi în biroul
Universităţii şi nici în cel al Facultăţii decât ei (ceilalţi n-au pătruns decât patru,
ca naţional ţărănişti, dar în fond comunişti). Le-am spus că nu trebuie să facă
politică, la care dânşii cam erau ne lămuriţi (dacă fac sau au doar o misiune).
Aici erau constituiţi într-o echipă de acţiune, pe două săptămâni, cu misiunea de
a lucra la sat, pentru a arăta că se poate munci fără profit personal. Din echipă
făceau parte 14 studenţi şi simpatizanţi. Între aceştia era şi unul popa Ion, din
comuna Elisabeta, nu atât de cult, dar foarte exaltat. În judeţ aveau la Roman o
grupare cu un şef, grupare din care se detaşau echipele de lucru. Pe ţară ar avea
echipe şi tabere de lucru (de exemplu la Carmen Silva sau Băile Herculane). La
Carmen Silva se pare că e tabăra cea mare, pe unde trebuie să treacă toţi
"legionarii", căci astfel se intitulează. Acolo se fac lucrări practice pe teren şi
urmează cursuri ţinute de diferiţi intelectuali, profesori universitari. Între alţii
mi-au vorbit de profesorul Nae Ionescu. Aici am văzut fanatismul preotului,
care a vrut să-mi demonstreze că religia creştină admite omorul, dar nu
individual, ci în masă?! De altfel toţi ceilalţi erau la fel de fanatici. Mi -au spus
că au şef pe Corneliu Zelea Codreanu şi pe generalul Zizi Cantacuzino. Pe
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intitulează
îl
"căpitanul". Mi-au spus că la Iaşi
D. Brătianu ar fi declarat unei
delegaţii de-a lor că-i comunist şi
că ei posedă acte că a acţionat
alături de Bujor, ca un comunist.
De asemenea, consideră pe
naţional ţărănişti tot ca pe nişte
comunişti, iar pe Andrei şi Ralea
deasemenea, deşi nu se declară pe
faţă. Pe evrei spune că şeful lor,
"căpitanul" le-a spus că trebuie ori
să-i asimileze, ori să-i facă să
coopereze, ori să-i elimine. Faţă
de echipele studenţeşti regale au
vorbit cam cu dispreţ, spunând că,
fiind Regele la mijloc, nu trebuie
să vorbească de ele, însă le consideră politice, ca dealtfel şi pe Cercetaşi ,
Străjeri şi celelalte formaţii create să-i anihileze pe ei. În rezumat am căpătat
impresia că sunt fanatizaţi şi în stare să facă mult, cu condiţia să fie bine
conduşi . Şi tocmai aici mi-e teamă, când mă gândesc la cine-i conduce,
Corneliu Zelea Codreanu, care n-a dovedit cu nimic valoarea lui, dacă am putea
judeca după unele fapte, ca introducerea asasinatului politic! Iar fratele lui, pe
care l-am avut ofiţer la Rădăuţi , era un beţiv şi un rău, iar tatăl lui un beţiv .
Generalul Cantacuzino e un element cam nenormal şi care în procesul asasinilor
lui Duca s-a arătat necurajos! Ar fi bine să fie bine conduşi , căci, în fond, ţara
are nevoie de o regenerare!

Codreanu

7 decembrie 1937
Între timp s-au petrecut câteva evenimente importante, astfel: plecarea
de la Ministerul Apărării Naţionale a lui Paul Angelescu şi înlocuirea lui cu
Illasievici şi generalul P. Teodorescu, subsecretar şi adevărat ministru,
manevrele, cu critica foarte severă a Regelui, legea reducerii limitei de vârstă şi
aplicarea ei după zece zile (apare la 22 septembrie şi se aplică de la 1 noiembrie
1937). Deblocarea aruncă 1050 ofiţeri afară iar înlocuirile în posturile mari se
fac aşa încât ameliorarea calităţii apare mediocră. Astfel, se numeşte inspector
al armatei generalul Florescu şi se menţine generalul Motaş , cel care a fost
aspru criticat la manevre. Pe mine nu mă numeşte inspector general, pe motiv
că Marele Stat Major a cerut numai doi inspectori. La Marele Stat Major
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numeşte

pe generalul Ionescu Ştefan, scos general de divizie cu forcepsul şi
proces-verbal. La fel la Corpul 2 armată, pe generalul Argeşanu, care nici la
divizie nu trebuia să fie admis. Pune pe generalul Tenescu la corp de armată şi
pe Dinicu ca inspector la cavalerie, care-i foarte tânăr. Cam tot astfel a fost şi la
gradele mici. Socotesc că situaţia cerea o acţiune pentru a debloca unele grade,
însă soluţia nu a fost cea bună, iar ca procedeu a fost distrugătoare de prestigiu
şi demoralizantă. Nu ştiu dacă nu s-a dat o foarte mare lovitură fundamentului
moral al armatei!? A urmat o lege a înaintărilor foarte drastică în sancţiuni şi
foarte pedantă în caracterizări, ceea ce nu va îmbunătăţi calitatea, dar va duce la
o vânătoare grozavă de galoane, deci un mare rău la disciplină. Mult mai bine ar
fi să se caute a îmbunătăţi nivelul instrucţiei la masa corpului ofiţeresc,
eliminându-se cei răi. Aplicarea legii e răul cel mare la noi, nu legea în sine.
1 aprilie 1938
De la 1 ianuarie şi până azi, adică în trei luni, avem al treilea guvern.
După guvernul Goga, căzut pentru că a mers prea repede pe calea nouă (a căzut
după 42 zile), a urmat un guvern cu Patriarhul în frunte, împreună cu o echipă
de lucru compusă astfel: Ministrul de Război (pământ, aer, apă) - generalul
Antonescu, Ministrul de Interne - Armand Călinescu, Ministrul de Finanţe Mircea Cancicov, Ministrul Comunicaţiilor - Paul Angelescu, Ministrul
Educaţiei Naţionale - Victor Iamandi. Urmează Constituţia nouă, votată cu
plebiscit. Constituţia are caracter autoritar. Pe 30 martie 1938 guvernul iar
demisionează. Ministerul se formează însă cu un caracter mult mai slab ca cel
trecut, căci din el iese generalul Antonescu că să fie înlocuit de omul lui
Urdăreanu, generalul Argeşanu, apoi intră şi Ghelmegeanu şi Ralea,
neofripturiştii. Şi ceea ce-i mai curios este că şi acest guvern este considerat de
public a fi pe ducă! Este păcat că Regele nu meditează mai mult şi odată
hotărârea luată, s-o lase să-şi facă efectul. Plecarea lui Antonescu pare a fi
datorată mai multor reforme, dar cred că motivul principal este atacul contra
felului cum au fost făcute comenzile de armament. Sunt trist că pleacă un
ministru integru şi-un caracter şi-i înlocuit de tot ce poate fi mai abject ca suflet
şi având şi o cultură mediocră. În asemenea timpuri era nevoie de Antonescu!
Avut o convorbire cu generalul Antonescu la el (ora 17 -19), unde mi-a spus c-a
ieşit măreţ şi bucuros, că nu a ieşit pe un conflict personal. Motivele le crede
mici şi mari. Mici: chestia Skoda, Mihail, Tătăranu, Pârâianu, mersul la gară la
Goga, schimbări de caracterizări în Consiliul Superior al Armatei. Mari:
probabil armamentul, că a primit pe Maniu, Codreanu. Mi-a spus cum a fost
rugat de Rege, în decembrie 1937, să ia Ministerul Comunicaţiilor, cum l-a
consiliat să numească un guvern Goga, de asemenea, că i-a scris într-o scrisoare
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să

nu-l numească pe el ministru, apoi cum a doua zi Regele i-a dat Ministerul de
Război şi cum şi atunci el l-a rugat să nu i-1 dea ca să evite greutăţi din partea-i
ulterior.

25 iunie 1940
Iată

că

la radio s-a anunţat înfiinţarea Partidului Naţiunii, sub
conducerea directă a Suveranului şi cu un caracter obligatoriu pentru toţi, adică
orice-i forţă în ţară. Numai militarii sunt scutiţi de a se înscrie. Este o surpriză şi
o nedumerire. Surpriză, căci, de obicei, suveranii nu se vâră ca şi conducători
direcţi în politică, ei fiind prin esenţă conducătorii statului (a întregii activităţi a
statului). Ce rost are atunci a deveni mai mic când eşti mai mare? Nedumerirea
este provenită din cauză că s-a dat voie domnului Horia Sima, unul din cei doi
legionari veniţi din Germania şi care fusese anunţat ca prins de Siguranţă, să
apară în public sub forma omului care a înlocuit la conducerea legionarilor pe
Corneliu Zelea Codreanu şi care ordonă camarazilor lui să se înscrie în Partidul
Naţiunii. Ce înseamnă asta? Este impus sau este o schimbare sincer dorită de
Carol? Dacă-i impus, atunci cum va putea merge dualitatea şi cine-i adevăratul
conducător? Mi-e teamă că încep a se anunţa roadele felului de a se conduce din
anii postbelici, în care partidele şi conducătorii lor nu se gândeau la interesul
ţării ci la al lor şi al partizanilor, iar apoi în loc de îndrumarea spre bine, prin
exemplu şi conducere bună, am avut o eră de slugărnicie şi informaţie greşită a
Suveranului, aşa ca şefii numiţi să-şi poată face afacerile. Şi acum începe o altă
eră. Ce va da pentru ţară? Pe măsură ce evenimentele se precipită în vest, la noi
atmosfera se-ncarcă şi se simte peste tot o îngreunare a situaţiei. Ce va fi? Care
vor fi consecinţele victoriei germane asupra Europei şi deci şi asupra noastră?
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Dr. Gheorghe Kitzulescu:
memoriu pentru dreptul la viaţă demnă
Bogdan BĂDIŢOIU
Dr. Kitzulescu: Pleading for the Right to Life of Dignity
Abstract

When the archives of the communism were opened, the horrors of the past
began to carne out, at that time being justified through deep unjust and arbitrary laws.
A victim of those times, when the pensions of those people who supposedly had
supported, in one way or another, the previous systems, were suppressed, was to
become a great personality of that period, an out standing citizen of Slatina town and
Olt District. He also made a very important contribution to the Romanian medicine.
The person we are making reference to is mister G. Kitzulescu, a top-match doctor who
voluntarily dedicated his entire work and activity and life to the benefit and health of
people. Among the documents drawn up by the farmer Olt countryside Committee of
the Romanian Comunist Party in 1946, there are some papers/documents written by G.
Kitzulescu in which he pointed out the fact that, after a life of work and loyality
serving the needs of community, he found himself in the situati an of having no means
to live. Under these dramatic circumstances, he had to appeal to the "bodies" of the
party, in order to have ali that big injustice that had been dane to him, set to rights.
In the article are rendered the letter and a memorandum regarding his life and
professional activity, from 191 O to 1946. They complete, without doubt, the pieces of
knowledge for those people who have been interested in that period of our history, and
especialiy in the Romanian medicine, with special reference to ali the aspects
conceming the activities performed in the hospitals "organized" in the military
campaigns during the world war one.
Keywords: medicine, Kitzulescu, hospital, Slatina town, First World War

Instaurarea comunismului în România a însemnat începutul unor mari
drame la nivel naţional, în toate straturile sociale şi cu efecte adesea cumplite la
nivel individual. Milioane de oameni au avut de suferit, într-un fel sau altul:
arestaţi, schingiuiţi, deportaţi, ucişi în numele unor idei complet străine de
spiritul naţiunii române.
Decenii în şir multe dintre aceste drame nu au putut fi cunoscute dar,
odată cu deschiderea arhivelor comunismului, încep să iasă la iveală. Multe
dintre ele, din păcate, înfăptuite în baza unor legi strâmbe, croite pentru a
justifica cele mai nedrepte acţiuni prin care cei consideraţi ostili noii puteri
puteau fi, pur şi simplu, distruşi în sensul cel mai direct al cuvântului.
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O asemenea lege a fost cea prin
care, la scurtă vreme după război , a
început suprimarea pensiilor tuturor celor
care, chipurile, ar fi sprijinit într-un fel sau
altul regimurile anterioare.
Victimă a acestei legi avea să fie şi
o mare personalitete a vremii, cetăţean de
frunte al oraşului Slatina şi al judeţului Olt,
cu merite
deosebite în medicina
românească. Este vorba de dr. Gheorghe
Kitzulescu, medic de elită, care şi-a
dedicat întreaga viaţă pentru sănătatea
oamenilor.
S-a născut la 16 august 1883 în
localitatea Cosminele din Prahova, urmând
clasele învăţământului primar, secundar şi
liceal la Ploieşti. A studiat medicina la Bucureşti şi Paris dar, în loc să caute
marile spitale din ţară sau străinătate , a ales să practice medicina într-un spital
rural din judeţul Olt: Drăgoeşti, apoi la Spitalul din Slatina.
Între documentele create de fostul Comitet Judeţean Olt al Partidului
Comunist Olt, din anul 1946, s-au găsit şi unele scrise de acesta, care se referă
la situaţia în care, la o vârstă înaintată, comuniştii i-au suspendat pensia. Lipsit
de alte mijloace de existenţă, doctorul s-a văzut nevoit să se adreseze
secretarului organizaţiei de partid din judeţ pentru a se repara această imensă
greşeală, ataşând un amplu memoriu privind viaţa şi activitatea sa pe o lungă
perioadă de timp, mai exact începând cu anul1910 şi până în anul1946.
Conţinutul acestuia, dar şi al cererii, sunt extrem de importante pentru
conturarea unei personalităţi de excepţie, a unui caracter nobil, dezvăluind
totodată, dincolo de calitatea sa de medic, pe omul dedicat profesiei şi
semenilor săi.
Redarea acestor documente în forma lor originală, am considerat noi că
este preferabilă unor comentarii suplimentare, analiza şi interpretarea lor
urmând a fi făcute de către cei interesaţi de cunoaşterea acestui segment al
istoriei noastre în general şi al medicinei româneşti , în special.
Deşi textele sunt redate cu respectarea normelor actuale, unele expresii
sau cuvinte au fost păstrate neschimbate, deoarece, în mod evident, ele exprimă
anumite sentimente ale autorului în contextul dat.
Documentele se păstrează la Arhivele Naţionale Olt, fond Comitetul
Judeţean Olt al P.C.R., d. 5/1946, f. 269-290.
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1. 1946, Scrisoarea doctorului Gheorghe Kitzulescu adresată
secretarului Comitetului Judeţean Olt al P.C.R., prin care îşi exprimă
surprinderea că suprimarea pensiei sale s-a făcut sub acuzaţia că a
"promovat" regimul fascist, motiv pentru care înaintează un memoriu asupra
activităţii sale timp de 35 de ani, prin care doreşte să demonteze acest
neadevăr.

Domnule Secretar',
Comisiunea locală pentru revizuirea pensionarilor motivează deciziunea
sa prin care îmi suprimă pensia, pe considerentele următoare: "din
informaţiunile primite de la organizaţiile politice, rezultă că pensionarul a
contribuit la promovarea regimului fascist."
M-au surprins foarte mult aceste informaţiuni (!) cu totul neveridice,
întrucât este un fapt notoriu că atitudinea mea în timpul regimului fascist s-a
manifestat contra acestui regim şi chiar contra conducătorului, după cum am
probat cu acte oficiale în faţa Comisiunii centrale de revizuire de la Bucureşti,
că am fost trimis în acel timp chiar în faţa Curţii Marţiale a Corp. 1 de Armată
pentru această vină şi această atitudine şi cu alte acte prin care să manifestăm
contra principiilor caracteristice ale regimului, acte pe care Comisiunea centrală
de revizuire le-a luat în consideraţie şi mi-a admis recursul.
Întrucât o informatie are valoare numai atunci când este adevărată,
pentru a vă verifica, pentru a completa şi corecta informaţiunile pe care le aveţi,
cu alte cuvinte pentru ca să fiti cât mai bine informati, mi-am permis să vă
adresez memoriul alăturat. Este memoriul prezentat şi Comisiunei locale de
Revizuire, pe care această comisiune nu l-a citit, completat de această dată cu
oarecare detalii, pentru a cunoaşte cât mai bine inima şi sufletul autorului.
"Errare humanum est, perseverare diabolicum" spune cunoscutul
proverb (dicton) latin, adică: Este permis oricărui om să greşească, dar nu-i este
permis să persiste în greşală." Iar marele scriitor Rus TURGHENIEW, într-una
din remarcabilele sale opere citează versurile lui SCHILLER:
"Gefarlich ist s' den Leu zu Wecken
Und schrecklich ist des Tigers Zahn
Doch das schrecklichste des Schrecken
Das ist der Mensch in seinem Wahn".
pe româneşte:
Periculos este leul pentru cel ce îl deşteaptă
Şi teribil este dintele Tigrului
Dar ceea ce este mai groaznic şi mai teribil
Este omul care persistă în propria lui eroare!
1

Arhivele Naţionale Olt, fond Comitetul Judeţean Olt al P.C.R., d. 5/1946, f. 290.
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Pentru ca să nu mai persiste aceste erori şi pentru ca să fiţi cât mai bine
şi cât mai corect (edificaţi) informaţi , mi -am permis să vă adresez memoriul
alăturat, rugându-vă ca după ce veţi binevoi să-1 citiţi în interesul adevărului să
daţi dispoziţii necesare pentru cercetare.
conducătorul
Domniei
voastre,
organizaţiilor politice din judeţul nostru,
organizaţiunea partidului care urmăreşte binele
celor mulţi, vă adresează această cerere un om
cu al cărui trecut de muncă şi de jertfă
închinată celor mulţi se pot mândri concetăţenii
şi conjudeţenii săi şi care astăzi nu pretinde
altceva de la ei decât puţin din respectul şi
stima la care are dreptul şi pe care le impun
munca şi jertfa lui.
Cu cele mai distinse sentimente de
stimă,

Dr. Kitzulescu
Pentru D-voastră personal,
Spitalului Slatina2 .

vă alătur

aci

şi

un volum din Istoricul

Domniei Sale,
Domnului Secretar al Partidului Comunist din judeţul Olt, Slatina.

1946. Memoriul doctorului Gheorghe Kitzulescu adresat
Comisiei Centrale de Revizuire a Pensiilor de la Bucureşti, în
care descrie activitatea desfăşurată în perioada 191 O- 1946.
2.

Preşedintelui

Domnule Preşedinte şi Onor Comisiune 3
Pentru că tot aud unele zvonuri circulând prin oraş referitor la anumite
confuzii şi lipsă de cunoştinţă, deşi nu am pus niciodată temei pe astfel de
zvonuri pe care le-am considerat ca lipsite de seriozitate, totuşi pentru mai bună
lămurire şi edificarea dumneavoastră, am crezut de cuviinţă să vă fac prezenta
întâmpinare.
Ca şi semnătura, acest ultim rând este scris de mână, cu cerneală, restul fiind text
dactilografiat. În cuprins autorul a mai intervenit în câteva locuri, cu aceeaşi cerneală, pentru
unele mici corecturi (n.n.).
3
Arhivele Naţionale Olt, fond Comitetul Judeţean Olt al P.C.R., d. 5/1 946, f. 269-289.
2
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Când am fost întrebat în instanţă dacă am făcut vreodată politică, am
răspuns că Da, începând din anul 1920 până în februarie 1938 am fost membru
al Partidului POPORULUI de sub preşedinţia GENERALULUI AVERESCU,
partid din care a făcut parte chiar ca ministru în guvern, domnul Dr. PETRE
GROZA, actualul preşedinte al Consiliului de Miniştri. Ţin să remarc că acest
partid n-a fost nici fascist nici reactionar. După cum numele îl arată, a fost un
partid al poporului grupat în jurul celui mai strălucit general pe care l-a avut
ţara românească, pe care în războiul din 1916 - 18 a scăpat-o de armatele
nemţeşti pe care le-a biruit şi pe care poporul de comun acord cu regele 1-a
învestit cu încrederea pentru a repara toate relele cauzate de război. Strălucitele
lui calităţi militare, dragostea pentru poporul din care ieşise şi mai ales pentru
ostaşi pe care îi comandase în tranşee, îi crease o popularitate pe care n-a
cunoscut-o nimeni până la el. La apelul lui adresat ţărei, am considerat ca o
datorie pentru acele vremuri să răspund.
Conduita mea şi realizările pe care le-am înfăptuit în timpul cât am făcut
această politică le voi arăta mai jos.
Politica a fost însă pentru mine ceva incidental şi de scurtă durată, altele
au fost îndeletnicirile mele cărora mă devotasem. După o pregătire temeinică de
peste zece ani în Facultatea de Medicină din Bucureşti şi la Paris, în loc să fac şi
eu ca alţii, să vin să speculez ştiinţa în capitala ţărei, sau în alte oraşe mari din
ţară şi să mă bucur de foloasele acestei speculaţii, considerând rolul meu ca un
apostolat şi sub îmboldul unei chemări lăuntrice spre a veni în ajutorul celor
umili şi săraci, pentru a le uşura durerile, a le vindeca rănile şi a-i scăpa din
ghiarele morţii, am venit în unul din cele mai modeste oraşe din ţară, în spitalul
umil din Drăgoeşti spre a-mi pune toată ştiinţa şi pregătirea mea în serviciul
acestei populaţii nevoiaşe şi sărace care avea atâta nevoie de asistenţă sanitară
şi de îngrijiri medicale şi care nu-mi putea oferi în schimb decât satisfactia
datoriei împlinite.
ACTIVITATEA MEA LA DRĂGOEŞTI
Cum mi-am îndeplinit datoria în această regiune care îşi mărea din ce în
ce raza de acţiune, întinzându-se cît mai mult în Olt şi în judeţele vecine: Argeş,
Vâlcea şi Romanaţi, o arată pe lângă notele de serviciu din cazierul meu de la
Ministerul Sănătăţii, pe lângă amintirea încă vie a locuitorilor din această
regiune, eminentul profesor universitar dr. V. Papilian, fost decan al Facultăţii
de Medicină din Cluj, precum şi reputatul scriitor Tudor Arghezi.
Iată cum se exprimă o valoare competintă, prof. dr. V. Papilian, în
articolul său de fond: Accentul curativ în învăţământul medical, publicat în
"Acta Medica Romana", anul XIX, nr. 5-6-7, din 1946: "Ce e mai important
pentru educaţia sănătăţei noastre publice, plasa model sau spitalul model? ....
pentru mine, cea mai importantă misiune educativă cu adevărat, o are spitalul.
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nu spitalul ambulator de azi, care face faţă de mântuială, la câţiva ţărani
nenorociţi, numai să scoată o statistică justificatoare, dar spitalul centru de lucru
ştiinţific. Am cunoscut un atare spital de ţară, condus de domnul doctor
Kitzulescu, înainte de Primul Război Mondial. Să mă erte cărturarul pe cît de
mare, pe atât de modest, domnul doctor Kitzulescu, că, fără autorizaţia Domniei
sale, îl pun în discuţie, dar exemplificarea cu strălucita sa activitate dinainte de
1916 este nu numai un fapt documentar pentru mine, dar şi un omagiu pe care îl
aduc Domniei sale şi tuturor acelor medici, pierduţi în anonimat, care au înţeles
să conducă ştiinţific un spital de ţară. Domnul doctor Kitzulescu, prin anul
1915, executa cele mai grele şi cele mai fine operaţii: suturi de vase,
transplantări de nervi, rezecţii de stomac etc. în spitalul său de ţară. În felul
acesta spitalul Domniei Sale n-a rămas numai un centru curativ, dar şi un centru
preventiv, fiindcă preventivul trebue neapărat susţinut şi efectuat prin curativ.
Zadarnice vor fi statisticele surorilor de ocrotire (sifilis, cancer şi tuberculoză),
dacă în imediata apropiere nu se găseşte spitalul eficient. Am curajul să afirm
că spitalul de la Drăgoeşti al domnului doctor Kitzulescu a prevenit şi a educat
chiar mai mult de cât a vindecat.
Spitalul, în concepţia mea, va fi un centru de cristalizare a întregei
sănătăţi publice dintr-o regiune, curativ pentru bolnavi şi educativ pentru
sănătoşi. De bună seamă că nu verbesc despre spitalele noastre atât de urgisite
şi atât de ineficace şi nici de spitalele cu personalităţi excepţionale, de talia
domnului doctor Kitzulescu. Mă gândesc la spitalul model" ...
Iată ce scrie reputatul scriitor Arghezi în volumul festiv închinat Olteniei
(Oltenia, vol. mare în 8, 522 pag., Craiova, 1943, cap. Amintiri olteneşti, pag.
50): "Într-o carte sorocită pentru toamnă şi din care nu pot să reproduc, e vorba
de un mare medic de mic spital izolat de ţară, din Oltenia, scufundat în
verdeaţă, de un medic care face minuni "acolo" numai cu dragostea lui de
oameni, neajutat de nimeni, dimpotrivă, tot atât de urât de politicienii
momentului, pe cât era de iubit de populaţia ţărănimei nevoiaşe.
Stând în spitalul lui câteva zile, am colindat cu cabrioleta doctorului
vindecător satele din împrejurimile depărtate, într-o duminică de hore. Sătenii
rupeau horele, înconjurau cu sutele trăsura şi săreau înaintea medicului celui
fără de arginţi ca Damian şi Cosma din călindar, silindu-1 să dea mâna cu
fiecare, cu bărbaţi, cu fetele, cu copii şi cu babele, toţi vindecaţi de câte un
beteşug. Am intrat în sate cu chiot şi l-am părăsit în urale. Doctorul era fratele
lor şi un Isus al N azaretului din ţinut. Mi -a rămas de atunci în minte o imagine
de furtuni albe pestriţe, de oameni în entuziasm. Medicul e doctorul Kitzulescu
din Slatina, oltean şi el ca toţi oltenii lui".
Adevărat că pentru această populaţie, pentru aceşti oameni umili, săraci
şi necăjiţi nu eram numai doctorul lor, dar eram fratele, protectorul şi
spijinitorullor.
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Crescut într-un mediu de libertate, de demnitate cetăţenească, unde
virtuţile civice erau prea mult infiltrate în sufletele cetăţenilor, unde drepturile
omului erau considerate ca sacre şi inviolabile şi unde cetăţenii într-un elan de
libertate au proclamat prima republică în ţara românească, nu puteam tolera
abuzurile, asuprirele la care această populaţie a Oltului era supusă din partea
unui satrap care fiind cel mai mare elector politic din ţara românească, temut de
toţi pentru că în judeţul lui nu se mişca nimic în afară de voinţa lui. Orice partid
era la guvern nu-i putea deranja întru nimic puterea lui, căci la toate alegerile,
lista lui ieşea întreagă. N-ar fi îndrăznit nimeni să-i facă cea mai mică
contrarietate, de teama teroarei care îl aştepta. Toţi care voiau să se aranjeze
bine şi să aibă foloase, căutau să se închine lui şi să-i satisfacă toate capriţiele.
Deşi personal fusesem bine primit în judeţul lui, văzând cât suferă
populaţia de la el, această populaţie pe care o iubeam pentru suferinţele ei şi cu
care mă înfrăţisem, am fost singurul care pentru a o proteja şi pentru a o apăra
m-am ridicat contra prea puternicului satrap ducând cea mai eroică luptă
cunoscută în Olt. De o parte eu, un modest funcţionar, un tânăr medic, strein în
judeţ, iar de altă parte el, cu toate forţele din judeţ şi din capitala ţărei unde
bătea din picior miniştrilor. Eram şi eu însă însufleţit de o forţă morală bazată
pe dreptate, pe cinste, pe respectul legilor şi pe omenie care îmi dedeau un curaj
şi o îndrăzneală de mult eroism. Ceea ce stimula acest curaj şi eroism era
dragostea pe care tot timpul mi-a arătat-o această populaţie pentru care luptam.
Au fost lupte mari aici în judeţ şi în capitala ţărei faţă de parlamentari şi
de guvern, adversarul fiind vicepreşedintele Adunării Deputaţilor. Scoteam şi o
gazetă locală (Tribuna Oltului - organ săptămânal care a apărut doi ani
consecutivi 1914 - 1915), în care denunţam cu îndrăzneală şi cu curaj toate
abuzurile şi neomeniile acestui personaj şi arătam toată situaţia nenorocită din
acest judeţ care era fieful marelui om politic care în Bucureşti şi în restul ţărei
unde faptele îi erau necunoscute, căuta să-şi facă o aureolă de filantrop. Această
gazetă tipărită în Bucureşti - tipografia Flacăra (căci aici n-ar fi îndrăznit
nimeni s-o tipărească) şi cu mijloacele mele proprii, era trimisă la toţi
parlamentarii şi la toţi miniştrii.
Din puţinele numere care mi-au mai rămas din această gazetă,
menţionez raportul meu publicat în numerele 54, 55, 56 şi 57 din 6, 12, 20
decembrie 1915 şi 2 ianuarie 1916.
În acest raport, în care descriam în amănunţime şi cu probe abuzurile
scandaloase şi revoltătoare ale acestui personaj, începeam cu cuvintele: "Sunt
fapte pe care dacă le-aş fi auzit povestite de cineva mi s-ar fi părut de domeniul
fanteziei, le-aş fi considerat ca născociri ale unei închipuiri bolnăvicioase, căci
nu mi-aş fi putut închipui să existe vreun colţ de lume chiar în întunecimele
Africei unde să aibă loc în realitate. Cu toate acestea, în patru ani de când sunt
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aici, am avut durerea să le constat, să le văd, să le aud petrecându-se în acest
judeţ nenorocit al României, acum în al XX-lea veac de civilizaţie".
Şi după ce descriam toate ticăloşeniile, toate abuzurile acestui personaj,
continuam: "Mi spunea odată de brutarul din sat, un Macedonean venit de
câţiva ani din Macedonia: <ilie, domnule doctor, ce văz eu că se petrece aici în
Drăgoeşti, m-am speriat bre! Se fac şi la noi în Macedonia destule rele, că sunt
greci, bulgari, turci care fac destule rele, dar ca aici, pe legea mea, nu se fac
acolo. Şi ce mă mir eu şi nu pot înţelege, e că aici la România e rege. Cum de
lasă Regele să se petreacă de astea?» Am menţionat aici naivele cuvinte ale
macedoneanului numai ca să arăt impresiunea făcută de aceste fapte asupra unui
strein venit dintr-o ţară înapoiată, considerată ca semi sălbatecă.
Mi vin în minte Ciocoii ai lui Nicolae Filimon, acea tristă icoană a
vremurilor fanariote, totuşi nelegiuirile lui Andronache Tusluc şi ale lui Dinu
Păturică mi par prea palide faţă de isprăvile acestui vrednic urmaş al lor din
epoca modernă a României. Şi eroii lui Filimon au avut un sfârşit trist de tot,
căci a fost de ajuns să pornească turma de zdrenţuroşi şi flămânzi a
nenorociţilor de ţărani de la Bucov la Bucureşti, cu rogojini aprinse în cap şi
jălbi în proţap să se plîngă lui Vodă, ca Vodă Ghica să le facă pe dată dreptate,
să trimeată să prindă pe ciocoi şi să-i arunce în Ocna părăsită de la Telega unde
avea să le putrezească oasele, căci nici o intervenţie, fie chiar de la consuli
străini, nu-l putea face pe Vodă să-şi schimbe hotărârea. Astăzi de astea nu se
mai pot întâmpla, nu numai că nenorociţii n-ar putea ajunge la Vodă, dar n-ar
ajunge până la Slatina şi ar fi împuşcaţi. Dar chiar admiţând că s-ar întâmpla
minunea ca nenorociţii să ajungă până la Vodă acum nu se mai pot petrece
lucrurile ca în vremurile acelea necivilizate. Azi avem Constituţiune, şi boerul
nu odată s-a lăudat, poate cu drept cuvânt: «Care e judecătorul acela din Ţara
Româneasacă, care să îndrăznească să-1 condamne?>>". După ce descriam
situaţia nenorocită din judeţ: şcoli, biserică, bănci, sate întregi lipsite de apă de
băut, terminam astfel: "După cum lumea care îi cunoaşte se miră cu drept
cuvânt cum poate fi tolerat şi încă cu aşa situaţie într-un partid politic cu trecut
mare şi cu angajamente mari pentru viitor, mă mir şi eu şi mă mir mai ales cum
de i se permite să se folosească de funcţionarii publici pentru a i se satisface
toate capriţiele şi pentru a exploata în mod sălbatec pe nenorociţii ţărani? Cum
de i se permite să se folosească, pentru aceasta, de funcţionarii acelui domn
ministru care a arătat întotdeauna şi cu fapte şi cu cuvântul atâta sinceră iubire
pentru ţărani, atâta vie solicitudine pentru ei al cărui trecut a fost o luptă
înverşunată contra ciocoilor hărăpăreţi? Mi răsună încă în minte cuvintele din
scrisoarea unui ţăran, citite de D-sa Adunărei Deputaţilor, cu ocaziunea unui
răspuns la mesagiu: <<Mi-ai luat boerule dulama, mi-ai luat sumanul, mi-ai luat
cămaşa, ia-mi boerule şi pielea, căci pielea fără sdreanţă de albitură e ruşinea
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oamenilor » ... Şi bieţi lor ţărani de pe aici boerul nostru le-a luat şi sufletu, par
mai mult nişte umbre care îşi târăsc în mizerie o nenorocită existenţă".
Această luptă eroică cu care se mândreşte trecutul meu s-a terminat cu
înfrângerea adversarului.

ÎN MISIUNE SANITARĂ LA CONSTANTINOPOL
În războiul balcanic din 1912, guvernul român având în vedere că fraţii
noştri macedoneni luptă pe trei fronturi: pe frontul turcesc, pe cel bulgăresc şi
pe cel sârbesc, a hotărât să trimită trei misiuni sanitare pentru îngrijirea răniţilor
de pe câmpurile de război. Una condusă de d-rul Iacobovici a fost trimisă în
Bulgaria, alta condusă de d-rul Leonte a fost trimisă în Serbia, iar în Turcia
unde era mai gravă, turcii se aflau în defensivă, Constantinolopul asediat,
populaţia bântuită de holeră, tifos şi variolă neagră, mi s-a făcut onoarea să mă
trimită pe mine. Turcii ne-au primit bine, după recomandaţiile ministrului
nostru Mişu, mi-au încredinţat conducerea unui spital mare de răniţi:
Darulşefaka din Stambul, unde având un mult material de lucru am avut
ocaziunea să cunosc bine plăgile de război şi tratamentul lor şi să pun în
evidenţă, în faţa misiunelor streine din întreaga lume, ştiinţa şi chirurgia
românească precum şi rachianestezia profesorului nostru Thoma Ionescu.
Lucrările mele sunt consemnate în Buletinul Soc. Imperiale de Medicină din
Constantinopol, unde, în două şedinţe consecutive, au fost discuţii asupra
anesteziei româneşti recomandate de mine, la care au luat parte chirurgi mari
europeni. După aceasta, în ziua de 6 decembrie 1912 a avut loc la spitalul
nostru o foarte reuşită şedinţă demonstrativă de chirurgie în faţa
reprezentanţilor misiunilor străine din lumea întreagă, aflaţi la Constantinopol şi
care au fost invitaţi de mine. Am făcut 6 operaţii, toate reuşite, pe 6 răniţi, în
diferite regiuni ale corpului: pe cap, torace, abdomen şi membre cu anestezicul
nostru rachistricnostovainizare.
Succesul a întrecut aşteptările. Am fost viu felicitat de întreaga asistenţă,
după care chirurgi reputaţi cu renume mondial ca prof. Depage, Neumann,
Maiyer, Apery, Djemil-paşa, Refic-bey, Iahoub, Makris, Taptas, Grossman etc.
au depus cărţile lor de vizită la locuinţa doctorului Kiţulescu, şeful misiunii
române, chirurgul spitalului Drăgoeşti. Am fost sărbătorit la recepţia delegaţiei
române, unde au luat parte toţi ambasadorii şi de atunci în tot timpul cât am stat
la Constantinopol nu am lipsit din lista invitaţilor recepţiilor tuturor
ambasadelor.
În şedinţa Socetăţii Imperiale de Medicină din 7 decembrie 1912,
doctorul Makriş, şeful Spitalului Persan din Constantinopol, fostul preşedinte al
Soc. Imperiale de Medicină, a făcut o amănunţită dare de seamă despre şedinţa
operatorie demonstarativă de la Darulşefaka la care a asistat, elogiind chirurgia
românească, pe operator şi procedeul de anestezie al prof. Toma Ionescu,
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comunicare publicată in extenso în Buletinul Soc. Imperiale de Medicină din
C<onstantino>pol din feb. 1913. Am operat acolo în timp de trei luni 1558 de
răniţi, 1386 vindecaţi, 3 morţi, restul rămaşi în tratament la plecarea noastră;
afară de aceştia am mai tratat şi operat 56 persoane civile din populaţia săracă
din cartierul spitalului care s-au prezentat la noi.
În momentele libere, pe care mi le îngăduia multa ocupaţie de la spital,
vizitam cu asiduitate spitalele şi lazaretele de holerici. Astfel, am vizitat
moscheele: Sf. Sofia unde au fost adăpostiţi 3600 holerici, Mahmud Paşa, Nour
Osman, Sultan Ahmed, unde erau îngrijiţi şi trataţi 2986 holerici, lazaretele de
la San Stefano unde în bărăcile din faţa gării erau adăpostiţi 1500 holerici,
Spitalul Cadirga, Spitalul Semilunei roşii de la Hadem Keuy, Spitalul de la
Sparta-Cuie, spitalele de ofiţeri de la Scutari, de la Kady-Keuy şi cel de la
Prinkipo, acestea conduse în mare parte de misiuni engleze şi germane. M -am
interesat îndeaproape de această epidemie, de modul de contaminare, de
mijloacele de apărare, precum şi de tratament. Am luat parte la toate reuniunile
unde savanţi autorizaţi precum conducătorii spitalelor şi lazaretelor de holerici
discutau observaţiunile şi experienţele lor, stabilind măsurile de combatere şi
tratament.
Conflictul diplomatic din Bulgaria a impus rechemarea noastră în ţară,
unde ne înapoiam cu o bogată experienţă dobândită în chirurgia plăgilor de
război şi preţioase cunoştinţi asupra profilaxiei şi combaterea holerei, care
aveau să servească ţara. Părăsind Constantinopolul am primit, atât noi cât şi
guvernul român, vii mulţumiri din partea Soc. Semilunei Roşii şi a guvernului
turc pentru activitatea noastră. M. Sa Sultanul m-a decorat cu Ordinul Imperial
Medgidie în gradul de comandor şi cu Medalia de aur a semilunei roşii, iar ca o
deosebită atenţie personală, mi-a oferit un splendid ceasornic de aur cu portretul
său în email, înconjurat de briliante, pe care regret că nu-l mai am. Iată cum se
exprimă Preşedintele Semilunei Roşii din Turcia, Ex.Sa Bessim Omer Paşa,
asupra activităţii subsemnatului: "Certific că domnul dr. Kitzulescu, Şeful
Misiuni medicale Române, a adus cele mai mari servicii în tratamentul
chirurgical al răniţilor de războiu şi a îndeplinit opera sa umanitară cu cea mai
mare asiduitate şi cu un impresionant devotament.
Constantinopol, 27 .XII.1912
ss) Bessim Omer Paşa".
Păstrez încă invitaţia la banchetul pe care Prefectura oraşului 1-a dat în
onoarea misiunilor străine în seara zilei de 28 decembrie 1912 în sala Takatlian
precum şi planul meselor, pe care este însemnat cu roşu locul invitatului şi
discursul pe care l-am ţinut şi care a impresionat pe comeseni şi a făcut multă
bucurie ministrului nostru Mişu. La acest banchet fastuos de peste 250 tacâmuri
cu un menu sardanapalic (peste 20 feluri de mâncare) locul delegatului
României este chiar la masa de onoare în mijloc.
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Sosit la Bucureşti, mi s-a oferit postul de Şef de clinică chirurgicală la
Universitatea din Bucureşti, pe care l-am refuzat, nevoind să mă despart aşa de
curând de spitalul meu umil de la Drăgoeşti şi, mai ales, de populaţia ţărănească
săracă a acestui ţinut care îmi era atât de dragă şi care la înapoiere mi-a făcut o
entuziastă, mişcătoare şi neuitată primire.
Fusesem invitat să ţin o serie de conferinţe la Bucureşti asupra plăgilor
de războiu şi asupra holerei. Nu m-am putut însă executa atunci, neputând
părăsi spitalul de care mă legau atâtea treburi, atâţia bolnavi operaţi şi care mai
aveau încă nevoie de ajutorul meu şi, mai ales că, capriciile satrapului despre
care am vorbit mai sus, născocise alte conflicte, care mă abligau să stau acolo şi
să lupt pentru a le face faţă.
Asupra misiunei nostre din 1912 în Turcia, s-a scris o bogată literatură.
Afară de Buletinele Soc. Imperiale de Medicină, menţionate mai sus,
corespondentul de atunci al ziarului Universul, a făcut un amplu reportaj asupra
acestei misiuni, care a apărut în ziar pe la finele lunii decembrie 1912 sau
începutul lunii ianuarie 1913. Pe lângă rapoartele misiunilor străine, din
literatura românească citez:
- D-r G. Kitzulescu, Misiunea Sanitară Română în Turcia în 1912, Ploeşti
1913. Institutul tipografic Progresul;
- D-r AL Nestor Macelariu, Observaţiuni asupra răniţilor prin arme de
război şi asupra epidemiei de holeră din octombrie 1912 până în ianuarie 1913
la Constantinopol, Tip. Profesională, Buc. 1913 ;
-Lucrările celui de al III-lea Congres Naţional de Chirurgie, Cluj, 1930.
vol. II, p. 359-365. Tipogr. Lapkiado Socan;
- Prof. dr. N. Minaviei, Salvarea, vol. omagial, Bucureşti 1933, p. 88-91;
- Dr Costache B. Const., Rachianestezia în chirurgia generală, teză, Cluj,
1934.
COMBATEREA HOLEREI ÎN 1913
campania din 1913 din Bulgaria, trupele care s-au întors de acolo
ne-au adus cholera în ţară. Printre judeţele contaminate a fost şi judeţul nostru.
Pentru combaterea ei s-a împărţit judeţul în trei sectoare: sectorul mijlociu
cuprinzând Slatina şi împrejurimile şi a fost încredinţat unui Inspector general
sanitar care avea aici şi laboratorul bacteriologie, sectorul de sud încredinţat
medicului primar al judeţului şi sectorul de nord încredinţat subsemnatului.
Aveam superioritate asupra celorlalţi, pentru că în misiunea din Turcia,
descrisă mai sus, cunoscusem bine holera şi cât mai bine mijloacele de
combatere şi de tratament. Am desfăşurat o luptă intensă, neobosită, de zi şi de
noapte, cum nu s-a mai cunoscut. Dacă în cele două sectoare de mijloc şi sud,
holera a bântuit cu furie făcând un mare număr de victime, în sectorul nostru de
nord s-a limitat la cazurile venite din Bulgaria şi acelea tratate, s-au vindecat
După
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toate. Şi am avut bolnavi veniţi din Bulgaria, bolnavi şi purtători de vibrioni,
am avut chirigii veniţi cu carele de peste Dunăre, din localităţile contaminate
infectaţi, am avut plutaşi de pe Olt care au venit din localităţile contaminate
infectaţi. Pentru a vă face o idee, menţionaz cazul unui soldat din Argeş, fost
înainte de campanie infirmier în spitalul nostru, înapoindu-se în satul său,
observă puţin timp după venirea lui, simptome de holeră la mama sa. Şi -a dat
seama că a infectat-o el şi a plecat la spitalul din Drăgoeşti ca să ia ceva
medicamente spre a se trata. Ajuns aici după ce ia contact cu toţi foştii lui
camarazi de la spital, după ce mănâncă cu ei, cade în mijlocul salonului
bolnavilor cu simptome de holeră, cu vărsături, scaune diaree, crampe etc.,
contaminează astfel tot spitalul, mai ales bolnavii cu rezistenţă organică
scăzută. Graţie măsurilor care le-am luat, absolut toţi bolnavii, tot personalul, au
fost salvaţi, chiar cholericul după ce a trecut prin formele cele mai grave ale
boalei a fost salvat. În satul său din judeţul Argeş, mama lui pe care el o
contaminase, tatăl său, un frate şi o soră contaminaţi unul de la altul au murit cu
toţii, rămând două case complet pustii.
Dacă în întregul sector care mi se încredinţase, peste 30 comune, am
putut să apăr absolut pe toţi locuitorii de pericolul cholerei şi pe cei bolnavi şi
infectaţi să-i vindec pe toţi şi acest teribil flagel care în restul judeţului a făcut
atâtea victime, în sectorul apărat de mine să nu facă nicio victimă, aceasta se
datoreşte unei munci chibzuite, extraordinare, desfăşurată cu un zel şi
devotament neobosit de zi şi de noapte cum nu s-a mai cunoscut. Şi pentru
rezultatele acestea n-a fost nevoe numai de această muncă, a fost nevoe de
sacrificii. Pe altarul datoriei am sacrificat tot ce am avut mai scump pe lume,
viaţa mamei mele. Bolnavă, departe, a cerut ajutorul fiului ei, pentru care ea a
făcut toate sacrificiile ca să poată îngrijii şi salva pe alţii. Cum el nu îşi putea
părăsi postul ea nu s-a putut bucura de ajutorul fiului său pentru a se salva.
RĂZBOIUL DIN 1916- 1919
În războiul pentru întregirea neamului, fiind mobilizat ca chirurg şef al
spitalelor militare, am îngrijit pe ostaşii noştri de la Tg. Jiu până la Dorohoi, iar
după bătălia de la Mărăşeşti am fost şi în Rusia la Nicolaew, unde am condus
patru spitale româneşti. În tot acest timp am lucrat cu intensitate şi devotament,
făcând în toată campania peste 15.000 operaţi uni, care înseamnă aproape
15.000 oameni scăpaţi de la moarte, redaţi vieţii, familiei şi societăţii, cu un
mare procent de recuperaţi pentru front şi prea puţin mutilaţi.

LA TÂRGU JIU
Nu se poate uita activitatea extraordinară desfăşurată la Tg. Jiu, unde
camionetele sanitare soseau una după alta, ziua şi noaptea, încărcate de răniţii
de pe front. Toate cazurile grele care necesitau operaţii urgente, mari, dificile
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îmi erau trimise mie. Au fost nopţi întregi când nu dormeam, cât despre
mâncare, adesea luam câte ceva în picioare. Adesea lucram sub bubuitul
obuzelor mari care treceau pe deasupra spitalului, zguduind pereţii sălii de
operaţie unde lucram şi nouă creerii în cap. De câteva ori spitalul a fost mitraliat
de avioanele inamice, proiectilele trecând chiar pe lângă mine, căci niciun fel de
apărare aeriană nu exista, chiar pasivă. Era însă o atmosferă înălţătoare, trăiam
zile mari, numai printre eroi pe care îi iubeam şi îi admiram şi pentru care
orişicât aş fi făcut nu mi se părea destul. Erau aceia pe care îi văzusem
răspunzând la chemarea mobilizării cu atâta elan, cu atâta avânt şi entuziasm,
asaltând terenurile, umplând vagoanele, scările şi escaladând acoperişurile
vagoanelor voioşi şi cântând, se desprindeau de tot ce le era scump şi alergau
să-şi dea viaţa pentru libertatea fraţilor subjugaţi.
"Mai mare dragoste ca aceasta nu poate să existe decât să-ţi dai viaţa
pentru cei pe care îi iubeşti". (Sf. Evanghelie)
Acelaşi avânt şi entuziasm i-a însufleţit şi la luptă şi în faţa gloanţelor şi
obuzelor şi îi însufleţea chiar când ne soseau răniţi. Cu emoţie încă vie, îmi
apare în minte chipul frumos al unui sergent cu coapsele sfărâmate de obus,
adus în plină gangrenă gazoasă. Pe când îi făceam debridări largi şi rezecţii de
muşchi, parcă-i văd şi acum faţa împurpurată de febră, ochii strălucitori şi-1
aud: "Taie d-le maior, poţi să îmi tai piciorul, pot să mor ... mor fericit, căci de
pe înălţimile Buligei, de unde am căzut am văzut Valea Hategului ... Ai noştri
trebue să fie acum acolo ... Acolo fâlfăie acum tricolorul Românesc!" ... Îmi
curgeau lacrimile în plagă, locotenetul Popovici, fiul unui preot din Bacău, un
tânăr frumos, atât de inimos, atât de neastâmpărat. De trei ori mi 1-a adus rănit
de pe front şi de trei ori n-a aşteptat să se vindece bine şi a plecat pe front. Mi Iau adus pentru a patra oară cu capul retezat de un obuz. Un alt locotenent,
inginer silvic, rănit în piept cu un plămân sfâşiat, continua să conducă campania
pentru ocuparea poziţiei inamicului (cotei ordonate), cade răpus de un glonte
care îl loveşte în plin abdomen perforându-i intestinele. l-am rezecat coastele şi
i-am suturat intestinul. După războiu l-am întâlnit sănătos la ocolul silvic.
În timpul înaintării trupelor noastre, în vreo două zile pe care le-am mai
avut libere, nu mai soseau răniţi de pe front, inamicul fiind în retragere, am
primit ordin să merg să organizez spitalele din orăşelul Petrosani ocupat de
trupele noastre.
Am găsit acolo două spitale ungureşti bine organizate şi foarte bine
utilate. Câţiva răniţi netransportabili fuseseră lăsaţi în grija schwesterelor
(infirmierele erau din ordinul călugăriţelor catolice), care îşi îndeplineau
serviciul în mod ireproşabil cu multă demnitate şi prestigiu. O ordine şi o
curăţenie impresionantă. Le-am destinat câte doi medici şi le-am completat
personalul cu personal de al nostru. La plecare am sfătuit colegii pe care i-am
instalat acolo, să-şi facă datoria cât mai bine şi cât mai civilizat. Le-am spus că
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ei sunt trecători pe acolo, urmând oscilaţia frontului, fie că trupele înaintează,
fie că vor fi nevoite să se retragă. Să lase impresia că au trecut pe acolo oameni
civilizaţi. S-au achitat colegii foarte bine. Regretatul dr. Savopol, căruia îi
încredinţasem conducerea spitalului principal, a fost încartiruit în vila şefului
exploatării minere de acolo. O locuinţă luxoasă, mobilată cu covoare persane
scumpe, cu mobile şi obiecte preţioase pe care plecarea grăbită a stăpânului nu-i
permisese să le ia, poate ceva documente şi planuri din biblioteca ce era
deranjată. Încolo tot mobilierul, toate obiectele la locul lor. În puţinele zile cât a
stat d-rul Savopol acolo a respectat atât de mult casa şi lucrurile de acolo, că n-a
permis nici ordonanţei să intre înăuntru. A aranjat biblioteca inginerului şi când
a plecat i-a lăsat cartea sa de vizită pe birou cu mulţumiri pentru ospitalitate.
Tot aşa civilizat s-au purtat toţi românii noştri: un locotenent a ocupat cu
detaşamentul său un castel al unui baron ungur de pe valea Oltului. N-a lăsat
soldaţii să intre în pivniţă, unde erau vinuri scumpe, sau în interiorul castelului,
unde erau obiecte preţioase pe care plecarea grăbită a proprietarului nu-i
permisese să le ia. Retrăgându-se ofiţerul nostru, care a lăsat toate în bună stare,
s-a mulţumit să ia dintr-o panoplie de lulele, o lulea ca amintire. Tot aşa s-au
purtat şi soldaţii noştri. După ocuparea târgurilor, oraşelor, care erau la
dispoziţia lor, când erau aduşi ca răniţi sau morţi la spital, nu se găsea în
modestullor bagaj decât câte o oglinjoară de buzunar, un carneţel, creion, sau
câte un briceag. Nu-i interesau mai mult când aveau moartea în faţă şi mai era şi
respectul proprietăţii altuia, de care m-am convins că erau pătrunşi.
Totuşi după retragerea de la Petroşani, am fost întâmpinat de colonelul
G ... mai târziu general care mi-a făcut aspre mustrări că am nesocotit regulile
războiului şi nu am luat ca pradă de războiu aparatele de Roentgen, ustensilele,
instrumentele, zestrea şi farmacia spitalelor. l-am răspuns că medicii nu sunt
borfaşi şi nu vor jefui niciodată instituţiile de utilitate umanitară, pe care le
respectă. Pentru aceasta a cerut darea mea în judecata Curţii Marţiale. Când au
sosit actele la comandamentul Armatei 1 din care făceam parte, g-raiul Culcerle
a respins, cu observaţii cred, pentru cel care ceruse aceasta.
Evacuându-se Tg. Jiu am venit la Craiova, unde, prin stăruinţele
energice şi alergăturile neobosite ale răposaţilor colonel Papadopol şi ale
vrednicei doamne Ciori Georgescu, s-a improvizat, în pripă, în localul liceului
militar, un spital de peste 800 paturi, insuficiente pentru mulţimea răniţilor
aduşi de pe front cu mari întârzieri, sau din spitalele evacuate din teritoriul
abandonat, în condiţii lamentabile, cu gangrene gazoase, cu septicemii, care
necesitau pe lângă operaţii laborioase, pansamente, aparate gipsate, îngrijiri
deosebite şi în tot momentul. Deşi prin aceste străduinţe spitalul a fost aranjat şi
pus la punct, era lipsă dezastruoasă de personal medical şi sanitar, care, cuprins
de panica invaziei inamicului ce înainta, uitau de îndatoririle lor şi porneau cu
primele formaţiuni care să retrăgeau. În acest spital cu 600 de paturi şi cu răniţi
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grav, infectaţi, nepansaţi de multe zile, lucram cu un singur medic cu care ziua
şi noaptea trebuia să facem faţă tuturor cerinţelor. Am apreciat munca neobosită
şi devotamentul admirabil al doamnelor şi domnişoarelor de la Crucea Roşie,
atât aici la Craiova cât şi la Tg. Jiu şi le păstrez o recunoscătoare amintire.
În faţa înaintării inamicului a fost nevoe să se avacueze şi Craiova. Când
se evacua o localitate spitalele noastre erau ultimele care se evacuau. Şi câte
dificultăţi am întâmpinat cu evacuarea spitalelor când eram complet lipsiţi de
mijloace de evacuare. Am cunoscut zilele tragice ale retragerii ca şi cele
groaznice ale tifosului exantematic care a urmat lor.
La Iaşi, unde trenurile sanitare ne aduceau ziua şi noaptea răniţi din
întregul teritoriu ocupat şi îi depuneau prin localuri de cinematograf, prin
berării, prin magazii, etc. câte nopţi nedormite, câtă muncă? Trebuia să-i
examinăm, să-i pansăm, să-i triem, repartizându-i pe cei urgenţi pe la spitalele
din Iaşi, unde ca să le facem loc, evacuam pe la spitalele din alte părţi pe cei
transportabili, restul răniţilor sosiţi îi repartizam şi trimiteam la spitalele din
Moldova liberă.
După ce am terminat această extenuantă şi laborioasă operaţiune a
cazării tuturor răniţilor, am fost trimis la Piatra Neamţ
LA PIATRA NEAMŢ
Un centru de răniţi foarte populat, unde era foarte mult simţită prezenţa
unui chirurg calificat şi vrednic. Căutau toţi prin tot felul de pretexte să se
exchiveze, fiindcă era prea aproape de front şi pentru că era zilnic cercetat de
avioane inamice, care, mai ales atunci când nu exista nici un fel de apărare,
vârau spaima în toţi. Erau atunci acolo patru spitale române de răniţi, un spital
de răniţi ruşi şi nici un chirurg calificat. Mai era un spital de boale interne
românesc, altul rusesc, un spital de boale contagioase şi un laborator de
bacteriologie.
Cu ajutorul doamnelor de la Crucea Roşie am organizat şi aranjat în
condiţiuni optime Spitalul Soc. Crucea Roşie înstalat în frumosul liceu Petru
Rareş, destinat pentru chirurgia mare, unde satisfăceam toate cazurile de la
spitalele din acest oraş. Am pus ordine şi regulă peste tot utilizând personalul
medical şi sanitar după aptitudinile lor şi conform necesităţilor. Deşi spitalele
erau pline, începuseră luptele de la Oituz, de unde ne soseau mereu răniţi. Am
inaugurat şi aici o muncă impresionantă pentru tot oraşul şi pentru cei ce ne
vizitau, cu foarte bune rezultate.
Ni s-a trimis de la Iaşi o misiune franceză, sosită atunci din Franţa,
compusă din 6 medici şi 2 studenţi, condusă de colonelul dr. Gauthier. Au
descins direct la spitalul nostru unde doamnele de la Crucea Roşie le-au făcut o
frumoasă primire. Luând contact cu mine colonelul Gauthier îmi spune că au
venit să ne ajute şi să ne dirijeze cu ştiinţa şi experienţa lor. l-am răspuns că
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vestea sosim lor m-a bucurat şi îi aşteptam cu dragoste ca pe nişte buni
camarazi ca să se alăture la munca noastră şi să ne ajute în truda noastră pentru
a vindeca rănile şi a uşura durerile eroilor noştri căzuţi pentru cauză comună a
aliaţilor. Dar numai aşa în acest spirit camaraderesc înţelegeam noi această
colaborare frăţească, căci românul nu aşteaptă stăpân ca să-şi facă datoria. Când
ni s-a încredinţat această sarcină, cei care ne-au dat-o ştiau bine că nu suntem
lipsiţi de pregătire, pe care am dovedit-o până acum pe unde am trecut. Cât
despre experienţă dacă ei se socotesc mai mult în războiu ca noi, îl asigur că am
cunoscut şi practicat chirurgia de războiu încă din 1912 (deci înaintea lor) şi
n-am ignorat nimic din tot ceea ce au făcut ei şi Germania de la intrarea lor în
războiu. În timpul acesta vine să mă cheme sus în sala de operaţiuni, unde mă
aştepta lucrul. l-am invitat să vină cu mine să vadă spitalul care le-a plăcut
mult, ca aranjament, frumuseţe, confort, ordine. Au rămas încântaţi de sala de
operaţii, sterilizare, sălile de pansamente.
Asistând la vreo două operaţiuni au rămas minunaţi şi scoborând jos
unde îi aşteaptă un ceai fastuos, cu tot şovinismul lor franţuzesc, au spus
doamnelor că acolo unde sunt chirurgi ca Thomas Jonesco, Juvara şi
Kitzulesco, prezenţa lor nu este necesară. Deşi medicii lor sunt chirurgi, ar
putea să ne destineze câţiva din ei aici ca să înveţe şi să facă practică. După ce
am terminat operaţiile din seara aceea, scoborând jos, am căzut de acord cu ei,
am luat la spitalul nostru ca ajutor doi din ei, iar pe ceilalţi i-am repartizat la alte
două spitale de ale noastre unde se trimiteau răniţii pentru îngrijiri postoperatorii. Colonelul Gauthier a rămas cu disciplina oamenilor lui, mai târziu a
amenajat în acest oraş şi a condus un spital de convalescenţi pentru ofiţerii
francezi. Deseori eram chemat în consult la spitalul rusesc de colegii ruşi, cu
care mă găseam în raporturi foarte cordiale. Intensificându-se luptele de la
Oituz, ne soseau tot mai mulţi răniţi printre cari şi mulţi ofiţeri şi soldaţi nemţi.
Deşi aparţineau armatei inamice, ca şi cei îngrijiţi în spitalele de la Tg. Jiu, i-am
primit şi pe aceştia cu toată atenţia şi devotamentul ca şi pe ai noştri. Pe ofiţeri
i-am pus în sala ofiţerilor alături de ai noştri şi cum mulţi dintre ei aveau răni
grave, fracturi complicate de coapsă, etc., a fost nevoie de aparate gipsate
laborioase şi costisitoare pe care le-am făcut cu toată atenţia spre nedumerirea
francezilor care nu înţelegeau de ce atâta muncă şi cheltuială pentru nişte
inamici? Le-am răspuns că pentru noi sunt pacienţi, eroi ai ţării lor, care au
dreptul la aceleaşi îngrijiri ca şi ai noştri şi prin faptul că sunt streini şi
prizonieri, ei suferă mai mult ca ai noştri. În opera noastră umanitară pe care
suntem chemaţi să o îndeplinim, trebuie să înţelegem aceasta şi să le acordăm
atenţie binevoitoare, mângâere în durerea lor şi toate îngrijirile.
Spitalele noastre de răniţi au fost vizitate în timpul acesta de către M. lor
Regele Ferdinand şi Regina Maria, care au fost plăcut impresionaţi şi mi-au
exprimat înalta lor satisfacţie.
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Tot aici, cu ocazia unei inspecţii, m-a cunoscut şi generalul A verescu,
strălucitul comandant al Armatei a 11-a, care de atunci m-a onorat întotdeauna
cu o deosebită atenţie.
Desfăşuram o muncă neobosită de zi şi noapte, făceam cele mai dificile
operaţiuni, mă bucuram de toată stima şi dragostea colegilor noştri români,
francezi şi ruşi, a autorităţilor şi a populaţiei, când tifosul exantematic, care
făcea ravagii îngrozitoare în corpul nostru medical, m-a atins şi pe mine. Ca şi
alţii, am avut o formă gravă, care m-a chinuit rău, peste 40 de zile fiind între
viaţă şi moarte.
Tot personalul medical şi sanitar, toţi colegii, camarazii români, francezi
şi ruşi din localitate mi-au arătat interesul şi dragostea lor, Iaşul se interesa
zilnic de mersul boalei. Populaţiunea din oraş făcea rugăciuni pentru
însănătoşirea chirurgului spitalelor lor. Cu emoţiune încă vie îmi amintesc de o
rugăciune pe care a făcut-o în camera mea, pe când eu mă luptam cu moartea,
un preot care îmi arăta multă afecţiune, înconjurat de o ceată de copii, care, cu
glasuri argintii, dădeau răspunsurile, pe când pe coridorul din dreptul camerei,
un admirabil cor rus de voci bărbăteşti îi acompania în ruseşte. Îmi spunea mai
târziu preotul că a adus copiii pentru că rugăciunea sufletelor nevinovate ajunge
mai uşor la D-zeu. Am fost mişcat când mi s-a adus la cunoştinţă că au făcut
rugăciuni şi evreii în sinagogă. Se vede că D-zeu a ascultat rugăciunile lor şi
mi-a ajutat de am biruit boala. Într-o recepţie, dată în urmă la spitalul Crucii
Roşii, plin de emoţie le-am mulţumit la toţi din inimă, asigurându-i de toată
dragostea şi recunoştinţa mea.
După covalescenţa făcută la Odessa, înapoindu-mă în ţară, deşi
încetaseră luptele de pe front, totuşi erau o mulţime de răniţi pe la Mănăstirile
mari din Neamţ, mai ales în Agapia, Văratec, pe la şcoalele din judeţ, lipsiţi de
o îngrijire pricepută, cu plăgi, cu fistule care se eternizau etc. l-am cules şi
strâns pe toţi în două centre: Bălţăţeşti, în localurile băilor de acolo şi Târgu
Neamţ. Am fost însărcinat împreună cu prof. Gerota să vedem de ei,
înţelegându-mă cu profesorul ca el să lucreze la Târgu Neamţ şi eu la Bălţăţeşti.
La Bălţăţeşti am găsit printre cei evacuaţi de la P. Neamţ în timpul
boalei mele şi pe răniţii germani cărora le imobilizasem fracturile în aparate
savante, care, când m-au văzut, aveau lacrimi în ochi de bucurie. În timpul
transportului li se mai stricaseră aparatele şi fireşte că nu avea cine să le repare.
Le-am reparat şi au fost îngrijiţi cu atenţie până s-au vindecat. Făcuseră un cor
şi în fiecare zi îmi cântau bucăţi din opere şi operete. Când au plecat, părăsind
spitalul, plângeau că se despart de cel care i-a îngrijit cu atâta atenţiune şi
bunătate şi mai ales fiindcă nu ştiau ce-i aşteaptă.
După ce am epuizat pe toţi răniţii din centrul de la Bălţăţeşti, a trebuit să
plec laT. Neamţ, fiindcă profesorul Gerota primise o altă însărcinare. A trebuit
să văd de toţi răniţii acestui centru adunaţi în trei spitale. Operam toată ziua şi
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mai aveam şi supravegherea celor de la Bălţăţeşti, pe care îi operasem acolo.
Aici, la Tg. Neamţ, satisfăceam şi necesităţile medicale şi operatorii ale
populaţiei civile, întrucât spitalul lor era ocupat de răniţi. Le aranjasem la acest
spital un dispensar şi două saloane mari : unul pentru bărbaţi şi altul pentru
femeile care aveau nevoie de internare. Pentru a putea satisface răniţii care
necesitau operaţiuni la ochi, întrucât eu practicasem şi această specialitate la
Drăgoeşti, veneratul nostru coleg, dr. Penescu, îmi oferise o frumoasă trusă de
oculistică, pe care o avea neîntrebuinţată de când îşi făcuse studiile la Paris.
Printre bolnavii civili aveam internată o femeie de 46 de ani, care de peste 20 de
ani pierduse complet vederea din cauza unei duble cataracte. Venise şi se
internase în spital pentru o fractură de gambă. Cu piciorul în gips, pe cale să se
vindece, mai înainte de a o elibera, de dragul trusei primite, m-am gândit s-o
operez la ochi, extrăgându-i ambii cristalini opacizaţi. La două zile după
operaţie când i-am ridicat pansamentul, la pat, am trăit cu toţii - operatorul,
asistenţii, bolnavii, vizitatorii (era o sărbătoare, zi de vizită) - momente
impresionante. Bolnava îşi căpătase vederea de care de peste 20 de ani fusese
lipsită. Cu ce emoţie îşi privea fiica care venise să o vadă şi pe care n-o văzuse
de la vârsta de 3 ani, de când orbise. Această operaţie a avut mult răsunet în
împrejurimi, crescând mult numărul pacienţilor care se prezentau spre a fi
consultaţi, operaţi şi îngrijiţi. Lucram cu drag pentru ei, atât cât timpul îmi
îngăduia, mai ales că aceşti pacienţi de pe Humuleşti, Pipirig, Vânători etc.,
erau strănepoţii marelui nostru povestitor Creangă, care ne-a desfătat copilăria
şi ai reputatului nostru filosof Vasile Conta de la Ghinădoani şi împrejurimi.

*

* *

Au început luptele de la Mărăşeşti dând un număr considerabil de răniţi.
Neavând unde-i adăposti şi îngriji, guvernul nostru a încheiat o convenţie cu
guvernul rus pentru a ne pune la dispoziţie, pe teritoriul Rusiei, localuri pentru
spitale. Ne-au destinat la Odessa, Nicolaew, Cherson şi Pultava.

ÎN RUSIA
Vineri 1 septembrie 1917 am primit ordin de la Marele Cartier General
al Armatei, să pornesc cu un convoi de 500 răniţi la Nicolaew, unde să instalez
spitale şi să-i îngrijesc. Plecarea de la Iaşi, unde urmează să mă prezint.
Cu trenul sanitar nr. 6, am pornit în ziua de 4 septembrie din Iaşi cu un
număr de răniţi ridicaţi din gara Iaşi aşa după cum sosiseră de pe câmpul de
luptă, am mai cules alţii, tot în aceeaşi stare, de la gările Ruginoasa, Târgui
Frumos, Podul Iloaei, Erbiceni şi Bârlad. Am sosit la Galaţi marţi 5 septembrie
cu 488 răniţi din care, cu multă greutate, am lăsat la spitalele de acolo 48, care
fiind într-o stare prea gravă nu puteau continua drumul până la destinaţie.
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În gara Galaţi am fost bombardaţi de avioane inamice. Două bombe au
căzut lângă trenul nostru distrugând două vagoane goale ale unui tren alăturat,
am pornit spre lacul Brateş unde am fost din nou bombardaţi: două bombe au
căzut în lac, iar două între lac şi trenul nostru, ne-am retras din nou spre gară.
Am plecat noaptea la ora 1O şi jumătate, ajungând la Reni la ora 11 şi jumătate.
Aici era o staţie de evacuare confortabilă şi bine utilată. Ruşii nu-şi îngrijeau
răniţii lor în spitalele din zona de operaţie, îi transportau prin Reni la spitalele
din interiorul Rusiei. Aici am debarcat răniţii care au fost adăpostiţi prin barăci
confortabile până a doua zi când au făcut baie, au schimbat lingeria şi, până
seara, personalul nostru, cu ajutorul sistriţelor ruse i-au pansat pe toţi. La ora 11
au fost îmbarcaţi într-un tren cu 24 vagoane cu care au făcut drumul până la
Troian Val (Valul lui Traian), de aici au fost transportaţi cu căruţele până la
Curcii, pe marginea Ialpugului, unde au fost îmbarcaţi pe vasul spital Sistriţa.
Un spital plutitor pe lacul Ialpug, înfiinţat şi organizat de Ţarina Alexandra, cu
o eleganţă şi confort admirabil, prevăzut cu 500 paturi pentru răniţi, cu lingerie
fină de olandă, cu săli de operaţie şi pansament bine utilate, cu sterilizatoare din
cele mai moderne, cu ascensoare electrice pentru bolnavi, cu băi luxoase,
farmacie bogată, bucătărie, frigorifere, săli de mâncare luxoase. Un personal
select care-şi cunoştea bine datoria pe care o îndeplinea cu o neobosită
sârguinţă şi cu admirabil devotament. Sistriţele făceau parte din înalta
aristrocraţie a Petrogradului, din damele curţii, prietene ale împărătesei. După
ce răniţii au fost instalaţi, li s-a servit masa, care erau foarte avizi întrucât, ca şi
noi, nu mâncaseră nimic de 14 ore; personalului, de asemenea, i s-a servit o
masă cum nu mai cunoscuse de mult, apoi s-au început pansamentele. Au lucrat
sistriţele ca nişte albine până la 5 dimineaţa şi după o scurtă odihnă, la orele 9
erau din nou în sala de pansamente, pansând conştiincios, cu pricepere şi
devotament, sub controlul nostru, toţi răniţii. Fiindcă la unii din ei se declarase
gangrena gazoasă a trebuit să operez noaptea pe acest spital plutitor, ajutat de
medicul spitalului şi de sistriţe, şase bolnavi.
La ora 6 dimineaţa o pornim pe Ialpug spre Ismail. În drum, pe la orele
13, a încetat din viaţă soldatul Axente Constantin din reg. 40 lnfanterie, de
septicemie gangrenoasă, cu toate ajutoarele stăruitoare ce i s-au dat. A fost
aşezat întrun sicriu frumos pus la dispoziţie de şeful spitalului. Moartea lui a
impresionat pe sistriţe care i-au acoperit corpul cu flori scumpe: orhidee,
camelii, chiparoase. Au făcut între ele o colectă pentru a trimite suma familiei
lui a cărei adresă ne-au cerut-o. Nu ştiu dacă va fi ajuns la destinaţie, deoarece
familia lui era în teritoriul ocupat. Am ajuns la Ismail la ora 18. Am scoborât
sicriu! pe care l-am încredinţat unui preot ce fusese chemat şi care, împreună cu
câţiva soldaţi ce i-au dat onorul militar, au pornit spre cimitir.
Cu părere de rău am părăsit acest spital atât de confortabil pe care, cu
toată munca, ne simţeam atât de bine, ne luam rămas bun de la acest personal
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(camarazi de muncă) atât de select şi ne îmbarcam în vasul Ti gris care ne
aştepta în port spre a ne duce la destinaţie.
Tigris era un vapor mare cu capacitate de 1500 răniţi plus personalul
care avea să-i îngrijească, plus personalul vaporului. După o călătorie cu
neplăcute peripeţii, de-a lungul braţului Chilia şi pe mare, după un scurt popas
la Odessa, ajungeam la 12 septembrie ora 14 la Nicolaew, unde am fost
întâmpinaţi de amiralul dr. Zasuschin, şeful serviciului de evacuare din
Nicolaew şi al marelui spital "Marskoi gospital" din acel oraş. Ni s-a pus la
dispoziţie o anexă a spitalului oraşului (Garaskaia bolniţa) cu 7 saloane mari a
50 paturi, 7 săli de pansamente, sală de operaţii, de sterilizare, 3 camere de băi,
cancelarie, bucătărie, sufragerie, depozit şi farmacie, unde am instalat 300 de
răniţi şi două localuri de şcoală, unde am instalat restul bolnavilor, câte 100 de
paturi în fiecare, iar pentru personal am încheiat camere în oraş.
În ziua de 22 septembrie ne-a mai sosit un convoi de 117 răniţi pentru
care ni s-a mai pus la dispoziţie un alt local de şcoală unde am instalat al IV -lea
spital.
În total, am avut: 439 răniţi aduşi de noi
117 răniţi din al doilea convoi
4 răniţi găsiţi la spitalele din Nicolaew
5 răniţi găsiţi vagabondând prin oraş şi provenind din alte convoiuri
(Cherson, Pultuva)
Total 565 răniţi ospitalizaţi în 4 spitale
Personal medical puţin: n-aveam decât trei medici, 1 farmacist, studenţi
medicinişti, surori, personal de serviciu şi miliţieni avem suficienţi. Ne-au mai
pus la diospoziţie ruşii câţiva medici (având mulţi disponibili), câţiva felceri şi
sistriţe, care, mai ales, ne-au fost de mare folos prin munca şi devotamentul lor.
Câte un ajutor de administrator pentru fiecare spital, administratorii noştri
având nevoie de oameni localnici pentru facilitarea aprovizionării, ţin să
menţionez că au fost oameni cu multă bunăvoinţă, serioşi şi corecţi.
D-rul Lighin, şeful spitalului oraşului ne-a pus la dispoziţie cu multă
bunăvoinţă, laboratorul spitalului său pentru analize biologice şi serviciul de
radiologie care ne era atât de necesar pentru precizarea diagnosticului şi pentru
tratamentul răniţilor noştri. Nu uit gentileţea şefului acestui serviciu, dr.
Samsov şi, mai ales, a ajutoarei sale Vera Denisova, o eminentă tehniciană care
s-a ostenit să ne servească întotdeauna cu cea mai mare amabilitate, făcându-se
radiografii artistice de o claritate şi precizie desăvârşită.
În patru luni cât am stat aici, ca conducător al acestor spitale, am depus
o muncă intensă până la extenuare.
Toată chirurgia o făceam eu, începând serviciul dis de dimineaţă la
Spitalul nr. 1, unde după ce făceam toate operaţiunile orânduite şi vedeam de
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care se pansau în cele şase săli de pansamente, inspectam bucătăria,
cercetând şi gustând mâncarea bolnavilor, spălătoria şi celelalte, după amiaza
revedeam răniţii de la celelalte trei spitale până seara târziu, luând măsurile
necesare şi dând dispoziţiile care se impuneau. După masa de seară până
noaptea târziu lucram cu administratorii, cu farmacistul, cu comandantul trupei,
aranjând toate chestiunile referitoare la administraţie, la aprovizionare pentru
întreţinerea cât mai bună a oamenilor, răniţi şi personal, a materielului pentru
pansamente, medicamente etc., chestiuni care nu erau uşor de rezolvat într-o
ţară străină, lipsiţi adesea de mijloace, care soseau întotdeauna cu întârziere şi
foarte parcimonios, echiparea oamenilor de serviciu sosiţi în haine de vară şi
mai ales a răniţilor culeşi de prin gări astfel cum au fost culeşi de pe front, în
cămăşi sau în uniforme de vară sfârtecate şi pline de sânge. Ori, cei vindecaţi
trebuiau repatriaţi şi pentru a face aceasta, în iarna din Rusia trebuiau bine
echipaţi. O chestiune importantă era disciplina oamenilor, care în timpul acesta,
în plină revoluţie, nu era deloc uşoară şi toate convoiurile au marcat defecţiuni
mari. La cel de la Pultava, de ex., nu s-au mai înapoiat în ţară nici pe sfert din
câţi au sosit acolo. La noi nu numai că nu s-a înregistrat nici o defecţiune, dar
am adus în ţară mai mulţi decât cei pe care i-am primit. După cum am arătat
mai sus, am mai strâns şi readus în ţară 9 găsiţi în acest oraş, proveniţi de la alte
convoiuri. Îmi ocupau timp şi rapoartele cu autorităţile din ţară, cu autorităţile
ruseşti pentru care m-am silit ca relaţiile noastre să fie cât mai corecte, demne şi
cordiale. De câteva ori am fost chemat la Charson pentru a satisface operaţiile
mai mari şi mai dificile pe care le necesitau răniţii noştri de acolo. Datorită
acestei intense şi chibzuite activităţi, s-a putut încheiat la 23 decembrie 1917
însărcinarea noastră cu cele mai bune rezultate.
Astfel, am plecat din ţară cu 439 răniţi
ne-au mai sosit în urmă 117
Total
556 răniţi
am avut 3 morţi
2 de septicemie,
1 de tuberculoză pulmonară - 3
553
am câştigat în schimb
9 culeşi din Nicolaew- 9
Total
562
Din aceştia, după rezultatele comisiei de clasare:
75% buni pentru serviciul de front,
3% clasaţi,
17% pentru mecanoterapie şi reeducare,
5% pentru centrul de convalescenţi.
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Celor trei camarazi care au murit acolo, am contribuit fiecare de le-am
făcut câte o cruce de piatră, ce au fost instalate la cimitir cu ceremonialul
cuvenit.
Mai înainte de a părăsi Nicolaewul am pers de am mulţumit primarului
oraşului pentru buna primire ce ne-a făcut, pentru ospitalitatea care ne-a dat-o şi
pentru solicitudinea care ne-a arătat totdeauna. L-am rugat să fie interpretul
sentimentelor noastre pe lângă bunii cetăţeni ai Nicolaewului, exprimându-le
mulţumirile noastre cele mai vii pentru cordiala lor ospitalitate şi pentru
mişcătoarea atenţie care a făcut şederea noastră aici cât mai agreabilă şi
plecarea noastră regretată de toţi. Am terminat făcând cele mai frumoase urări
pentru prosperitatea oraşului şi pentru viitorul Rusiei.
Primarul, emoţionat până la lacrimi, ne mulţumeşte pentru sentimentele
pe care le exprimăm, ne roagă să avem în vedere nu numai ceea ce a putut face
pentru noi, ci, ceea ce ar fi voit să facă, pentru că noi am sosit în acest oraş în
momentele cele mai grave când Rusia suferea zguduirile războiului şi ale
revoluţiei. E mulţumit că am cunoscut sufletul şi inima bună a Ruşilor şi doreşte
"ca aceste sentimente pe care le-am dobândit în timpul scurtei noastre alianţe,
să le păstrăm şi atunci când nu vom mai fi aliaţi". Ca semn al deosebitei sale
dragoste pentru noi, a luat dispoziţia ca toate chiriile pe care urma să le
plătească personalul nostru proprietarilor unde au locuit, să le plătească
primăria.

Am mers apoi la Marskoi Gospidal de am mulţumit doctorului
Zasuschin, general maior, şeful serviciului de evacuare pentru Nicolaew şi
Cherson, care ne-a dat concursul ori de câte ori am avut nevoie. L-am deranjat
adesea şi totdeauna ne-a servit cu multă bunăvoinţă. El a intervenit şi stăruit pe
lângă autorităţi să ni se pună la dispoziţie localuri pentru spitale, el ne-a ajutat la
plasarea acestor răniţi, el ne-a servit pentru încartiruirea personalului, el a
intervenit pentru a ni se pune la dispoziţie vagoane pentru repatrierea răniţilor
însănătoşiţi etc.
Apoi d-rului Lighin, şeful spitalului oraşului Garaskaia Bolniţa - un
spital cu peste 600 paturi permanente - de care depindea şi Lazaretul nr. 1, unde
aveam internaţi peste 300 răniţi de ai noştri, medicii ruşi, felcerii şi sistriţele
care făceau serviciul la spitalele noastre tot de acest spital depindeau. 1-am
mulţumit pentru osteneala ce şi-a dat pentru noi şi pentru bunăvoinţa pe care nea arătat-o tot timpul. L-am rugat să exprime întregului personal de sub
conducerea sa: medici, felceri şi surori de caritate care au lucrat în spitalele
noastre, viile noastre mulţumiri pentru opera lor de devotament pe lângă
bolnavii noştri. l-am spus că soldaţii noştri vor fi întotdeauna reunoscători
confraţilor ruşi care i-au îngrijit, pentru tratamentul lor inteligent şi serios şi nu
vor uita niciodată îngrijirile delicate şi atente ale surorilor de caritate care s-au
condus faţă de ei ca adevărate şi bune surori, aducându-le, prin munca lor
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făcându-i să

uite nostalgia patriei.
Ne răspunde, mişcat, că a făcut puţin pentru noi, ceea ce a făcut, însă, a
făcut-o din toată inima şi cu cea mai mare dragoste. Va fi bucuros interpretul
sentimentelor noastre faţă de personalul său care a lucrat pentru răniţii noştri şi
e încântat că suntem mulţumiţi de serviciile pe care ni le-a adus. Din scurtul
timp al colaborării noastre va păstra o frumoasă şi plăcută amintire. Regretă
însă că am cunoscut Rusia în momente grele, când ororile revoluţiei ne va fi
fixat impresiuni dezagreabile, cât ar fi să plecăm cu totul cu alte impresii.
l-am răspuns că unele tulburări, ici şi colo, nu pot să modifice întru
nimic ideea care ne-au format-o despre bunele calităţi de inimă şi suflet ale
acestui popor, calităţi pe care, de altfel, le cunoşteam mai dinainte din
admirabila lor literatură. Nemuritoarele opere ale lui Tolstoi, Turghenieff,
Gogol şi Dostoiewschi, care oglindesc caracterul, sufletul şi inima poporului
rus, ne sunt bine cunoscute. Ororile sunt inerente oricărei revoluţii, totuşi, dacă
am compara Marea Revoluţie Franceză cu Marea Revoluţie Rusă, am vedea că
ororile făcute de cea din urmă sunt prea palide faţă de cele făcute de cea dintâi.
(Până atunci fusese regimul Kerenski). Îmi răspunde asigurându-mă de perfecta
lui amiciţie, adăugănd că ar dori pentru viitor, oricare ar fi combinaţiile
diplomatice şi dispoziţiile guvernelor care creează alianţe diplomatice, curente
de simpatii şi antipatii, să păstrăm cele mai bune şi cordiale raporturi, pentru că
noi medicii, prin rolul nostru înalt, prin materia noastră umanitară, suntem
deasupra acestor combinaţii şi dispoziţii, noi suntem adevăraţii făuritori ai
civilizaţiei (Les veritables travailleurs de la civilisation) meniţi ca prin munca
noastră devotată şi conştiincioasă să reparăm relele pe care lacunele civilizaţiei
le produc.
În ziua părăsirii Nicolaewului am mers cu toţii la cimitir să ne luăm
ultimul rămas de la scumpii camarazi ale căror trupuri rămâneau să se
odihnească într-un pământ străin, departe de pământul iubit pentru care îşi
vărsaseră sângele şi jertfiseră viaţa. Studentul în teologie Luca Ion a ţinut o
duioasă cuvântare în faţa mormintelor acoperite cu florile care li se aduseseră.
În gară, la plecarea noastră, veniseră să ne petreacă sistriţele şi
numeroasele familii cunoscute, cu flori şi diferite atenţii. Despărţirea a fost
cordială şi mişcătoare. Sistriţele înduioşate îşi luau rămas bun de la ostaşii pe
care îi îngrijiseră cu atât devotament, le adusese câte un pachet cu merinde de
drum şi îi rugau să le scrie. V edeam mame din familiile în care stătuseră
studenţii noştri cu câtă afecţiune părintească se despărţeau de ei. Cu lacrimi în
ochi îi sărutau duios pe frunte (ca pe copii lor) după ce le făceau semnul crucii
care să-i apere pe drum şi să-i ferească de toate relele. Asemenea şi fetele lor,
cu atâta afecţiune, ca nişte bune surori care se despărţeau de bunii lor fraţi. În
momentele acelea mă gândeam la indiferenta şi răceala cu care am fost primiţi
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la sosirea noastră în acest oraş cu aproape patru luni mai înainte, de lumea care
nu ne cunoştea şi câtă schimbare după ce ne-am cunoscut.
După expedierea oamenilor şi a materialului, eu a trebuit să mai rămân
împreună cu farmacistul şi cu administratorul principal pentru a merge la
Odessa să încheiem socotelile cu Consiliul de Administraţie al Spitalelor
noastre de acolo. Socotelile au fost încheiate repede fiind toate în regulă, dar a
fost nevoie să mai întârziem acolo pentru a ajuta la operaţiile răniţilor, deşi ei
plecaseră din ţara noastră înaintea noastră şi erau mai mulţi chirurgi, totuşi mai
aveau răniţi neoperaţi şi din cei operaţi, foarte mulţi nevindecaţi.
Faţă de evenimentele care se desfăşurau, i-am sfătuit să se grăbească, să
repatrieze pe toţi care sunt transportabili, iar pentru ceilalţi, împreună cu cei
aduşi de la Cherson, să-i strângă într-un spital, unde să fie îngrijiţi de un
personal strict necesar până vor putea fi repatriaţi, pentru aceasta am mai rămas
câteva zile să-i mai ajut, operându-le răniţii. După plecarea mea, ei însă nu s-au
grăbit şi au avut de suferit neplăceri.
În ziua de 1O ianuarie am sosit la Iaşi, obosit de drum şi extenuat de
muncă, dar mulţumit că mi-am putut îndeplini misiunea atât de bine. Am predat
gestiunea însărcinării mele primind laudele şi mulţumirile atât ale Directorului
General al Sănătăţii cât şi ale Ministerului de Război. În raportul care l-am
făcut, am cerut, ca o atenţie din partea guvernului nostru, să se acorde
decoraţiuni medicilor şi personalului rus care au îngrijit răniţii noştri. Raportul a
fost aprobat de Ministerul de Război şi tablourile pentru decoraţii au fost
înaintate Ministerului de Externe. Ca de obicei s-a întârziat pe la Cancelaria
ordinelor până când desfăşurarea evenimentelor n-a mai îngăduit îndeplinirea
acestei frumoase obligaţii. Cum personalul nostru propus pentru decoraţii figura
şi el pe aceste tablouri, a fost privat şi el de aceste distincţii meritate.
LaDOROHOI
Socoteam că acum, când operaţiile pe front încetaseră de mult, când în
interiorul ţării era relativ linişte, voi putea gusta în fine odihna pe care demult
nu o mai cunoscusem şi la care aveam dreptul. Dar, pe neaşteptate, cu totul
neprevăzut, în Nordul Moldovei, pe teritoriul judeţului Dorohoi, au avut loc
conflicte regretabile între trupele ruseşti care se retrăgeau şi cele româneşti care
primiseră ordin să le dezarmeze spre a evita tulburări şi a feri populaţia din
Basarabia de eventuale atacuri. Aceste conflicte s-au soldat cu răniţi grav din
ambele părţi, care se găseau internaţi la Spitalul Crucii Roşii din Dorohoi,
singurul spital de chirurgie de acolo. S-a făcut apel la chirurgii mai marcanţi din
Iaşi care erau disponibili atunci, care însă sub diferite pretexte au refuzat. Era
oboseala care, la sfârşitul războiului, cuprinsese pe toţi şi îi făcea îndărătnici
pentru noi eforturi, mai era în plus fobia pe care o aveau toţi pentru spitalul
Crucii Roşii condus de doamnele Societăţii din Dorohoi, cărora probabil că
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medicii care trecuseră pe acolo le făcuseră o reputaţie de rele, intrigante,
capricioase, astfel că se fereau toţi de un aşa viespar.
În această situaţie, de abia sosit la Iaşi, de abia îmi depusesem raportul
misiunii din Rusia, când mă văd chemat din nou la Minister şi rugat să mă duc
la Dorohoi, arătându-mi-se necesitatea urgentă. Obişnuit să execut ordinele, am
trecut peste toate consideraţiile şi m-am executat numaidecât.
Am găsit la Spitalul Crucea Roşie din Dorohoi, peste 150 răniţi români
şi ruşi, ofiţeri şi soldaţi, mulţi grav, cu fracturi complicate de coapse, de braţe,
cu diferite plăgi şi niciun chirurg calificat care să-i îngrijească cum trebuie.
Făceau doamnele ce puteau ajutate de medicii din localitate de la celelalte
spitale. Existau atunci în acest oraş un spital de exantematici organizat şi
condus admirabil de medici francezi, un spital de boli interne şi unul de boli
contagioase, astfel că pentru chirurgie era rezervat acela al Crucii Roşii, instalat
în localul primăriei oraşului.
Cu bogata şi îndelungata mea experienţă, cu conştiinciozitatea şi voinţa
de a face bine şi mai ales cu dragostea şi devotamentul pentru bolnavi, pe care
le-au arătat pretutindeni pe unde am trecut, cu ajutorul doamnelor de la Crucea
Roşie, care înţelegând situaţia mi-au dat un preţios concurs, am reuşit să utilez
şi să aranjez spitalul în bune condiţii, să operez, să dezinfectez plăgile, să reduc
fracturile imobilizând membrele în aparate savante şi laborioase şi datorită
îngrijirilor consecutive am avut şi de data aceasta satisfacţia să vindec cât mai
bine răniţii ce mi s-au încredinţat.
Pe măsură ce evacuam pe cei vindecaţi mi s-au mai trimis alţii de la
Spitalele din Botoşani care se desfiinţau. Operaţiile care se executau, rezultatele
excelente care se obţineau, impresionau atât pe doamnele de la Crucea Roşie,
cât mai ales populaţia oraşului care se interesa îndeaproape de ceea ce se făcea
la spital şi care din ce în ce îmi arăta tot mai multă stimă şi dragoste. Fireşte că
eram sensibil la aceste sentimente care găseau în inima mea un impresionant
ecou. Populaţiunea Dorohoiului era compusă din români şi în mare parte din
evrei, pe care îi iubeam deopotrivă ca şi pe creştini, pentru că datorită creşterii,
educaţiei şi culturii mele n-am făcut niciodată deosebire rasială, deosebire de
naţionalitate, de credinţă sau de clasă. Am avut totdeauna admiraţie şi cult
pentru valorile omeneşti, deosebită stimă pentru muncă, cinstea şi
corectitudinea cuiva, am respectat pe om în genere, ca creştin am iubit mai mult
pe cei umili, pe cei ce suferă şi am avut un deosebit ataşament pentru oamenii
buni. Pe evrei i-am respectat ca oameni şi i-am iubit pentru suferinţele şi
umilinţele lor milenare. Am avut o deosebită admiraţie pentru ei, fiindcă din
neamul lor s-a ridicat cel mai sublim exemplar omenesc, Omul Dumnezeu, care
a proclamat primatul spiritualităţii asupra materiei, a întemeiat religia iubirii
predicând dragostea şi iertarea, jertfa pentru binele aproapelui şi ridicând pe om
pe culmile cele mai înalte ale moralei şi eticii prin sublimarea, prin purificarea
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sufletului de tot ce este animalic în el. S-a sacrificat pe el ca să întemeeze raiul
pe pământ, împărăţia celor buni, care este împărăţia cerurilor, împărăţia lui
Dumnezeu întemeiată pe pace, pe dragoste desăvârşită între oameni, împărăţia
pe care creştinii, de aproape două mii de ani o aşteaptă şi o cheamă zilnic în
rugăciunea lor: "Vie împărăţia Ta".
Din toţi filozofii pe care i-a produs omenirea şi pe care i-a preocupat
problema fericirii oamenilor, nici unul nu s-a ridicat până la înălţimile sublime
ale Evangheliei.
La 25 mai 1918, în plină activitate, se desfiinţează Spitalul Crucii Roşii
în urma dispoziţiilor primite de la centru, mai ales că toate Spitalele similare
Judeţene se desfiinţaseră de mult şi doamnele care desfăşuraseră o muncă
intensă şi devotată de la începutul războiului şi până acum, obosiseră şi erau
reclamate de datoriile lor faţă de cămin şi de familie pe care de la 16 august
1916le neglijaseră complet.
În "Darea de seamă a Soc. Crucea Roşie, filiala Dorohoi asupra
activităţii Spitalului", iată cum se exprimă asupra medicilor care au condus
spitalul de la început şi până la sfărşit: (pag. 8-9 Tipograf. N. Feinar, Dorohoi
1918: "D-nii Medici care au condus spitalul în acest timp au fost: d-nii d-ri
Athanasiu, Moga, Dunan (francez), dr. Demetrian şi dr. Kiţulescu
Comitetul se găseşte obligat a aduce mulţumirile sale d-nului dr. Moga
care în momente grele de panică şi evacuare a Dorohoiului, din lunile Iulie şi
August 1917, a condus serviciul medical al Spitalului cu mult devotament şi cu
toată activitatea cerută de aşa grele împrejurări şi mai ales d-nului dr. Kiţulescu
care desăvârşeşte idealul de medic, dezinteresat, neobosit, chirurg eminent şi pe
lângă toate înzestrat cu calităţi superioare sufleteşti".
Cum spitalul acesta desfiinţat acum deservea toate cazurile de chirurgie
din oraş şi judeţ, atât pentru militari cât şi pentru populaţia civilă şi cum
singurul spital rămas în oraş era Spitalul civil al judeţului afectat acum bolilor
interne şi contagioase, cum prin desfiinţarea Spitalului Crucii Roşii, rămâneau
82 bolnavi în curs de tratament, autorităţile oraşului şi judeţului urmau să
găsească un local pentru a instala provizoriu un spital de chirurgie. Au închiriat
pentru aceasta Casa Fischer, o casă frumoasă, somptuoasă care era liberă,
proprietarii ei fiind stabiliţi în Cernăuţi înainte de intrarea noastră în război. În
această casă frumoasă şi somptuoasă am putut instala spitalul cu 4 saloane de
bolnavi, 2 săli de operaţie, băi, administraţie, bucătărie, depozite etc.
Am împrumutat de la Crucea Roşie mobilierul, lenjeria, vesela,
instrumentele chirurgicale, vasele de bucătărie, de spălătorie şi tot ce trebuia şi
astfel am putut să aranjăm şi să punem în funcţiune în foarte bune condiţii
Spitalul de Chirurgie al Dorohoiului, unde am continuat activitatea frumoasă de
la Spit. Crucii Roşii, satisfăcând în condiţii excelente toate cazurile de chirurgie
care ni s-au prezentat. Pe lângă operaţiunile curente obişnuite, am făcut operaţii
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mari şi interesante pe stomac, intestine, uter, extirpări de tumori, alungiri de
tendoane, anastomoze nervoase care au avut răsunet, un ecou impresionant în
populaţia oraşului şi judeţului atât de atentă şi sensibilă la tot ceea ce se făcea în
spital şi în clientela privată.
Astfel, citez două cazuri din multele ivite: Un evreu bogat de Herţa, în
urma unui accident de trăsură, suferise o fractură complicată a coapsei. Fiind
chemat imediat, îi reduc fractura în bune condiţii imobilizând fragmentele în
aparat gipsat. După 40 de zile îi reduc aparatul, constat oasele coaptate perfect,
calusul normal şi consolidat, astfel că după masajele şi exerciţiile necesare
pentru punerea în funcţiune a muşchilor, pacientul îşi capătă mersul lui normal.
Totuşi, pentru a verifica consolidarea fracturii, prin mijloacele lui a trecut
graniţa la Cernăuţi, care era mai aproape spre a-şi face o radiografie şi a
consulta un profesor de acolo. Acesta văzând din radiografie fragmentele
perfect coaptate şi consolidate şi omul servindu-se normal de picior 1-a întrebat
cine 1-a operat şi tratat. Când i-a răspuns că doctorul lor de la Dorohoi, n-a
crezut ripostându-i că aceasta este operă de profesor de specialitate
experimentat. Clientul· mulţumit nu ştia cum să-şi exprime mai bine
recunoştiinţa faţă de medicul său atât de binefăcător. 1-a adus de la Cernăuţi tot
felul de bunătăţi care lipseau la Dorohoi şi a umplut tot oraşul şi judeţul cu
laude. O domnişoară din Dorohoi, cu câţiva ani mai înainte, suferise un
accident, se împuşcase în gură. Glonţul după ce zdrobise bolta palatină, ieşise
prin faţă pe sub orbită. A fost dusă imediat la Cernăuţi pentru tratament. Iar
pentru refacerea boltei palatine a fost dusă mai târziu la Viena, unde a fost
operată însă fără rezultat satisfăcător. Bolta palatină rămâsese cu un orificiu
care permitea introducerea degetului, prin care pătrundea mâncarea, băutura ce
ieşau prin nas şi care îi altera vorbirea. Se pusese chestiunea unei proteze
metalice; care nu era lipsită de incoveniente. Adusă la mine pentru consult i-am
propus operaţia. l-am făcut o uranoplastie care a reuşit perfect spre marea
satisfacţie a fetei, care a scăpat de o urâtă şi penibilă infirmitate şi a familiei ce
nu mai încetau cu laudele făcând mare vâlvă în oraş şi judeţ.
Am mai făcut alungiri de tendoane pentru corectarea mersului,
anastomoză nervoasă între facial şi hipoglos pentru vindecarea paraliziei
faciale, etc.
La 25 august 1918, primind ordin de demobilizare, am înaintat
formalităţile pentru plecarea în teritoriul ocupat şi am luat măsuri pentru
predarea Spitalului Fischer, care, după plecarea mea, îşi înceta activitatea. Am
restituit Spitalului Crucii Roşii tot ceea ce primisem de la ea, iar bolnvii rămaşi
în tratament i-am trecut la spitalul judeţean, care devenea iar spital mixt ca
înainte de război.
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Auzindu-se în oraş de plecarea mea, am fost asaltat de personalităţi
marcante ale oraşului, rugându-mă stăruitor să rămân la ei, mai ales că spitalul
judeţean era vacant întrucât titularul murise în război.
Într-o zi se prezintă la mine doi membri ai Comitetului Comunităţii
Izraelite din localitate, propunându-mi să rămân ca medic al spitalului lor. Ei
începuseră construcţia spitalului înainte de război, când de abia făcuseră
fundaţiile, lucrările au fost întrerupte din cauza războiului. Oferindu-mi postul
de medic primar al spitalului, mă asigurau că voi fi mai bine plătit ca la spitalele
statului, cu dreptul să-mi aleg medicul secundar şi tot personalul sanitar
ajutător, îmi asigurau o clientelă bună şi cum lucrările pentru construcţia
spitalului erau doar începute, renunţau la ele şi lăsau la dispoziţia mea alcătuirea
planului Spitalului. Se obligau să cumpere casa Fischer în care instalasem
spitalul lor, ca să servească de spital până la terminarea spitalului lor, când casa
trecea în proprietatea mea ca locuinţă, pentru că ziceau ei: "unui aşa doctor
mare caD-voastră, îi trebuie o aşa casă".
Fireşte că din punct de vedere material perspectivele erau foarte
avantajoase şi mai ales ademenitoare, dar dorul de spitalul meu umil de la
Drăgoeşti şi de populaţia săracă şi oropsită de pe ţărmurile Oltului, m-au făcut
să renunţ la toate aceste avantaje şi perspective şi să grăbesc plecarea. În ajunul
plecării, la începutul lui Septembrie, în mod discret mi-am luat rămas bun de la
câteva persoane mai apropiate cărora intenţionat le-am ascuns ora plecării şi de
la Romulus Bălănescu, primarul oraşului, care se bucura de dragostea
cetăţenilor săi. l-am spus regretul şi strângerea de inimă cu care mă despart de
oraşul şi judeţul care mi-a arătat atâta dragoste, cu duioşie l-am îmbrăţişat
rugându-1 să comunice din partea mea dragostea şi îmbrăţişările mele tuturor
cetăţenilor care în scurtul popas al meu printre ei mi-au devenit atât de dragi,
asigurându-i că nu-i voi uita.
A doua zi de dimineaţă am sosit la gară. Deşi mă abţinusem să comunic
cuiva ora plecării, peronul gării era plin de oameni care veniseră să mă
întâmpine şi să mă petreacă. Nu lipseau nici florile. A fost o surpriză
emoţionantă această manifestaţie de dragoste care m-a impresionat mult. Le-am
mulţumit spunându-le că mă despart cu durere de ei, că duc cu mine amintirea
scumpă a dragostei lor pe care o voi purta vie în inimă printre cele mai
frumoase imagini care nu se uită niciodată.
Trenul porneşte, se depărtează tot mai mult de peronul pe care fălfâie
încă batistele, de oraşul în care a rămas ceva din mine şi din care am luat şi
păstrez atâtea imagini în suflet.
Mă gândesc: cu 8 luni de zile mai înainte la Iaşi, când alţi colegi ai mei
nu numai că refuzau să vină la Dorohoi, dar mă povăţuiau şi pe mine să mă
feresc de un loc unde ar fi atâta intrigărie, un cuibar de viespi etc.
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În minte mi se perindează, ca într-un film de cinematograf, o activitate
frumoasă pentru împlinirea datoriei, pentru binele oamenilor, desfăşurată în
acest interval de opt luni care se încheie cu această emoţionantă despărţire. Un
glas tainic îmi răsuna în urechi: "Fiecare culege ceea ce a semănat".

DUPA RAZBOIU
După terminarea războiului şi retragerea nemţilor, înapoindu-mă la
spitalul meu din Drăgoeşti pe la începutul lui Noiembrie 1918, am găsit
Drăgoeştii şi satele din împrejur bântuite cu furie de tifos exantematic şi de aşa
zisa gripă infecţioasă, care seamănă mai mult cu ciuma, făcând ravagii
îngrozitoare. În comuna Drăgoeşti, cu o populaţie atunci de 684 locuitori fusese
în luna aceea 6 naşteri şi 54 morţi.
Nu mai pridideau preoţii să îngroape morţii, duceau câte 3-4 morţi
deodată la groapă. Aceeaşi situaţie era şi în satele vecine. Serviciul sanitar nu
exista încă, Ministerele nu se înapoiaseră încă din Moldova. Alarmat de această
situaţie am pornit la combaterea şi distrugerea acestor epidemii. Împreună cu un
biet sub-chirurg, umblam din casă în casă căutând toate cazurile nu numai în
comuna Drăgoeşti dar din 15-20 comune învecinate din judeţele Olt, Argeş şi
Vâlcea pentru că era o lipsă groasnică de medici: din cei 7 medici din Olt cu
care am plecat la război numai doi ne-am înapoiat, restul şi-au dat tributul vieţii
pentru ostaşii pe care i-au îngrijit. Pe cei contaminaţi îi trimiteam în spital, pe
care, cu concursul oamenilor, tot eu îl aprovizionasem şi tot cu sub-chirurgul
executam măsurile de combatere şi de profilaxie. Nu aveam o însărcinare
oficială, ci alta mai mare, o datorie morală dictată de conştiinţa şi de inima mea.
Când avutul cuiva este ameninţat să fie mistuit de flăcări, toţi sunt datori să sară
să-I scape. Când după atâta prăpăd prin care trecuse ţara şi vieţile celor care au
mai rămas şi care sunt atât de scumpe sunt ameninţate, cum am putea sta în
expectativă aşteptând însărcinări oficiale?
Ca în toate cazurile de până acum am desfăşurat o muncă neobosită şi
devotată de zi şi noapte înfruntând toate pericolele spre a salva atâtea vieţi
ameninţate de acest prăpăd. Dar cum nu se poate face nimic mare fără jertfă, în
toiul muncii, atât eu cât şi tovarăşul meu de muncă, bietul sub-chirurg, am căzut
răpuşi de bolile pe care le combăteam. Sub-chirurgul de tifos exantematic, eu
care suferisem de tifos în Moldova, de data aceasta de gripă infecţioasă. După
ce am trecut prin toate formele grave, m-am sculat singur, bietul sub-chirurg
murise. Epidemiile însă s-au stins.
Mi s-au oferit spitale mari din ţară şi în capitală mi s-au oferit posturi
înalte în conducerea Serviciului sanitar. Nevoind să mă despart de oltenii mei
dragi şi având convingerea că cineva poate să-şi facă datoria oriunde, am ţinut
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Drăgoeşti.

Am fost silit

să

accept, cel

puţin şi deocamdată,

la

Slatina.
LA SLATINA
Curând după venirea mea la Slatina, masele populare au ridicat la
conducerea Statului pe generalul Averescu, care, după cum am arătat, era idolul
mulţimii. Generalul nu avea partid, se formase în jurul său o ligă, Liga
Poporului din care putea face parte orice cetăţean, chiar aparţinând oricărui
partid, să se strângă în jurul generalului şi să-şi dea concursul pentru a remedia
relele de care suferise ţara în urma războiului, să o aşeze pe temelii sănătoase,
cu deviza: muncă, cinste si egalitate. Aceasta era deviza Ligii şi pe urmă a
partidului în care liga s-a transformat.
S-a făcut apel şi la mine, care nu făcusem niciodată politică. Înalta stimă
şi admiraţie pe care o aveam pentru strălucitul general, eroul tranşeelor din
război, m-au hotărât să primesc gândindu-mă la ceea ce aş putea realiza pentru
iubiţii mei Olteni. Cu totul democratice erau programul şi statutele acestui
partid care, în scurtul timp cât a fost la guvern, a realizat mult bine pentru
popor, păcat a fost că a stat prea puţin, două guvernări scurte şi s-a stins odată
cu moartea Mareşalului Averescu. Din acest partid a făcut parte ca membru în
guvern şi domnul dr. Petru Groza actualul Prim-Ministru. Şi pe când D-sa a fost
ministru eu am fost un modest prefect al acestui judeţ. Dar câte realizări n-am
făcut în această calitate pentru acest judeţ?
ACTIVITATEA MEA CA PREFECT AL JUDEŢULUI OLT
La înapoierea mea din război am găsit populaţia ţărănească în zdrenţe,
pradă epidemiilor pe care le-am stins, zăcând pe marginea şanţurilor de
paludism; nu exista în ţară chinină pentru tratament. Le-am adus pânză, pe care
o distribuia camioneta prefecturii prin sate cu 7 lei metrul, luând fiecare cât îi
trebuia, le-am adus bumbac cu 300 lei pachetul, pe când în comerţ se găsea
foarte rar şi cu 1400 lei pachetul, le-am adus diferite stofe ieftine pentru
îmbrăcat şi încălţăminte ieftine. Prin Ministerul de Industrie şi Comerţ le-am
adus din străinătate un camion de chinină din care am dat şi Direcţiei Generale
Sanitare pentru combaterea paludismului în restul ţării. Am înmulţit numărul
medicilor din judeţ, de la 8 câţi erau înainte la 20, am mărit numărul paturilor
de spital, de la 100 câte erau în tot judeţul cu oraşul la un loc la 250. Toate
acestea cu multă stăruinţă şi alergătură. Am înfiinţat farmacii comunale
alimentate de Asociaţia Comunelor. Cu multă stăruinţă, căci au fost şi multe
dificultăţi şi rezistenţă, am reuşit să înfiinţez Sanatoriul de Tuberculoză de la
Greci. Am rezolvat problema orfanilor de războiu foarte numeroşi în judeţul
nostru: mulţi erau orfani de ambii părinţi, tatăl mort în război, mama moartă de
tifos exantematic sau altă boală acasă. Câte o rudă le stăpânea averea puţină
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ei slujeau pentru mâncare la unii şi alţii, desculţi şi
să-i caut, scotocind personal toate satele cu Protopopul
judeţului şi preşedintele Tribunalului, să-i recenzăm, să le facem tutele, să ne
îngrijim de adăpostul şi creşterea lor, creându-le un orfelinat în oraş pentru cei
lipsiţi de ambii părinţi, iar pentru ceilalţi ne-am îngrijit prin ajutorul comitetelor
formate şi într-una stimulate şi controlate să le procurăm îmbrăcăminte,
încălţăminte, cărţi şi tot ceea ce le trebuia să urmeze regulat la şcoală.
De asemenea, grija invalizilor şi a văduvelor de război sărace. Localurile
de şcoală existente erau dărâmate, pe urmă erau cu totul ineficiente. Spre a pune
capăt analfabetismului, această pată de ruşine pentru o ţară cu pretenţii de
civilizaţie, trebuiau create mai multe localuri de şcoală, hotărându-se ca fiecare
sat să aibă şcoala lui. Toate acestea necesitau muncă şi deosebite eforturi pentru
că statul, secătuit de război, neputând să-şi asume astfel de cheltuieli, trebuia să
le facă satul. Din contribuţia individuală a ţăranilor noştri săraci, lucrând cu
palmele şi cu vitele, din materialul pe care a putut să-1 dea statul din pădurile
lui, mici ajutoare de la Prefectură, s-au putut ridica peste 100 localuri de şcoală
pe care le-a terminat succesorul meu V. Alimănăşteanu.
Am aplicat Legea pentru reforma agrară dând în stăpânirea ţăranilor
peste 80.000 pogoane expropriate de la proprietarii de până atunci. Şi este locul
aici să menţionez că, deşi nu în acest judeţ, m-am dezbrăcat de toată averea mea
moştenită de la părinţi şi strămoşi dând ţăranilor peste 2000 pogoane, fără nici o
despăgubire. (Dos. exproprierii moşiei Mutnicul Mare, jud. Severin).
În tot timpul cât am administrat judeţul ca prefect, am avut aceeaşi
atitudine binevoitoare faţă de toţi fiii judeţului. N -am făcut niciodată nici o
deosebire între partizani (membrii partidului) şi între cei înregimentaţi în alte
partide. Adversari nu am avut. Administraţia a fost aceeaşi şi egală pentru toţi.
N-a fost nimeni favorizat în detrimentul altuia şi n-am silit să fie nimeni
nedreptăţit. Pentru toţi am avut o atitudine civilizată şi binevoitoare. Nici un
funcţionar nu a fost deranjat de la postul lui atât timp cât a fost cinstit, corect şi
şi-a făcut datoria.
Îmi amintesc că prin luna mai 1922, înainte de alegeri, conducătorii
partidului comunist s-au prezentat Primului Ministru oferindu-i să-i dea
concursul în alegeri cerându-i în schimb satisfacerea unor puncte din programul
lor, contrar ameninţau cu greva generală. Generalul Averescu le-a răspuns că nu
le solicită sprijinul şi că în situaţia de atunci nu putea să le satisfacă nici unul
din punctele solicitate sfătuindu-i să nu se gândească la greve şi dezordini căci
el va şti să-şi facă datoria. Ministrul de Interne, care avea datoria ordinii
publice, a căutat din vreme să ia măsuri preventive dând ordine prefecţilor ca în
ajunul grevei generale să aresteze pe toţi conducătorii partidului comunist.
Ordinul acesta fireşte l-am primit şi eu. Nu cunoşteam pe membrii partidului
comunist din localitate, cunoşteam doar pe preşedintele lor, d-nul avocat N.
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Polihron, actualul decan al baroului, un intelectual superior pentru care aveam
multă consideraţie şi deosbită stimă şi pe un meseriaş modest dar cinstit
Negreanu, zis mai târziu Olaru. Am chemat pe d-nul Polihron la Prefectură, iam arătat ordinul ministerial declarându-i că pentru stima şi deosebita admiraţie
ce o am pentru d-sa nu-l voi executa fiind convins că Oltenii noştri vor şti să
respecte ordinea şi să-şi vadă de treabă. L-am asigurat să fie liniştit că nu i se va
întâmpla nimic atât d-sale cât nimănui din partidul d-sale şi că totdeauna m-am
ţinut de cuvânt. Fiecare om şi-a văzut de treabă, perfectă linişte a domnit peste
tot şi nimănui nu i s-a făcut vreun rău. Deşi este mult de atunci, d-nul Polihron
cred că-şi mai aminteşte ca să confirme aceasta.
Am făcut două alegeri parlamentare, în 1921 sau 1922 şi în 1926. Au
fost cele mai libere alegeri. Nu s-a atins nimeni de libertatea cetăţenească şi
n-am permis să se influenţeze în vreun fel asupra conştiinţei şi voinţei
alegătorilor. În 1926, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dintr-un exces de
zel faţă de guvern şi crezând că poate contribui şi el într-un fel la succesul
guvernului, dăduse ordin jandarmilor să puie bariere la intrarea în sate spre a
verifica identitatea persoanelor străine care intră în comune. Cum am auzit de
aceasta am dat ordin imediat să se desfiinţeze. Au venit în urmă ordine de la
guvern pentru toată ţara interzicând acest procedeu radical. De altfel, se poate
constata această libertate electorală şi din rezultatul alegerilor. Guvernul
partidului, care avea atunci atât de mare popularitate, a lăsat să se aleagă aici în
Olt doi reprezentanţi ai partidelor mari din opoziţie, pe când guverne fără partid
şi fără popularitate şi-au ales lista completă. De altfel în judeţul nostru, în
trecut, numai sub guvernul Partidului Poporului au putut să candideze în alegeri
Partidul Comunist şi Socialist.
Cu minori tarii am fost tolerant, ei singuri pot să confirme că i -am iubit,
protejat şi apărat ca nimeni altul ori de câte ori a fost nevoie. În această privinţă
poate fi întrebată Comunitatea Israeliană din localitate, mai multe poate spune
fostul preşedinte al Comunităţii, d-rul Filip Horowitz, actualmente medic în
Bucureşti, strada Călăraşi.
În timpul regimului Antonescu am avut internat aici în judeţ un lot de
evrei din judeţul Neamţ. De bunăvoinţă deosebită şi sprijinul de care s-au
bucurat din partea mea tot timpul cât au stat aici poate să mărturisească d-nul
Elie Horowitz din P. Neamţ.
După ocuparea Poloniei, am avut în oraşul nostru peste 100 de refugiaţi
polonezi, marea majoritate evrei. Solicitudinea deosebită, mai ales sprijinul şi
ajutorul pe care I-au avut din partea mea, mai ales medicii polonezi, în mare
majoritate evrei, nu cred că au uitat-o orăşenii noştri care au cunoscut-o, care
chiar mi-aduceau acuzări din cauza aceasta, gratificându-mă cu epitetul de
,jidovitul". Cred că se mai găsesc urme prin procesele-verbale ale Consiliului
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ACTIVITATEA MEA LA SPITALUL SLATINA
o activitate politică efectivă n-am avut decât în 1920 - 1922 şi
1926 - 1927, când am realizat cele arătate mai sus, tot restul timpului începând
de la 1919 a fost închinat numai Spitalului, totuşi din februarie 1938 m-am
retras definitiv din viaţa politică (Partidul Poporului) în care militam.
M-am dedicat cu totul suferinzilor din judeţ şi din judeţele vecine pe
care i-am îngrijit în spitalul nostru de aici, care poate fi considerat ca una din
operele înfăptuite cu multă trudă de subsemnatul şi cu care se mândreşte.
Dintr-un spital mic cu 30 de paturi şi cu un singur medic, spital primitiv şi
deteriorat în aşa hal încât era impropriu chiar pentru adăpostirea vitelor (a se
vedea Istoricul Spitalului Slatina Olt, Tip. Scrisul Românesc, 1943, Craiova,
pag. 42-43), astăzi este unul dintre cele mai frumoase spitale din ţară, cu
capacitate de 250 de paturi, cu secţii moderne de chirurgie, medicină internă,
maternitate, puericultură, boli contagioase, laborator, radiologie, prevăzut cu tot
utilajul ştiinţific spre a putea face faţă celor mai mari şi dificile operaţii şi cu tot
confortul modem spre a satisface existenţele persoanelor celor mai pretenţioase.
Încă din anul 1920, curând după venirea mea aici, când spitalul era în
stare primitivă, iată cum se exprimă Direcţia Generală Sanitară care conducea
Sănătatea publică, atunci când nu exista Ministerul Sănătăţii, asupra activităţii
subsemnatului: "Atât la inspecţiile anterioare cât şi acum, am găsit în cura
spitalului bolnavi cu afecţiuni chirurgicale care au necesitat intervenţii mari,
laparatomii, extrageri de tumori, amputaţii diferite etc.
În spital era ordine şi se munceşte cu râvnă, întreg personalul îşi face
datoria. Medicul şef este un om priceput, abil şi corect: este foarte bine pregătit
ca medic, e pregătit sufleteşte şi se bucură de înaltă simpatie în faţa celor care
recurg la ajutorul d-sale. Direcţia Generală Sanitară, luând act de aceste
constatări mulţumeşte d-nului dr. Kitzulescu". (Buletinul Oficial al Direcţiei
Generale Sanitare- Bucureşti, Anul 1, nr. 8 din august 1920, pag. 270).
După 21 de ani iată cum se exprimă Ministerul Sănătăţii, prin scrisoarea
de cabinet nr. 416 din 20 mai 1941: "Domnule medic primar director, Vizitând
spitalul dumneavoastră în ziua de 18 mai, împreună cu d-nul secretar general al
Ministerului Sănătăţii, am fost plăcut impresionat de buna organizare a acestei
instituţii, de frumoasa activitate a medicilor ca şi de îngrijirile excelente date
bolnavilor. Ştiind că acest frumos spital este opera d-voastră, ţin să aduc, în
numele Ministerului Sănătăţii, cele mai călduroase mulţumiri şi felicitări pentru
tot ceea ce aţi realizat.
Primiţi, vă rog, Stimate Domnule Medic Primar Director, expresiunea
sentimentelor mele de mare stimă,
Deşi
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MINISTRU (ss) Dr. Tomescu"

În acest spital, cu care se mândreşte oraşul şi judeţul nostru, am căutat
timp de aproape 25 de ani: 126.875 bolnavi, am făcut 15.332 operaţii mari cu
15.087 vindecaţi, deci cu un procent de mortalitate de 2:150 (a se vedea
Istoricul spitalului Slatina Olt, citat mai sus, pag. 94-95), ceea ce înseamnă un
număr impresionant de dureri alinate, de boli vindecate, de oameni scăpaţi din
ghearele morţii. Operaţiile menţionate au fost operaţii mari, impresionante.
Fotografiile bolnavilor operaţi, înainte şi după operaţie, au fost admirate la
Expoziţia de chirurgie din Bucureşti din anul 1943 şi doi ani consecutivi în
pavilionul Lunei Bucureşti, unde ne-au fost cerute şi unde formau un punct de
atracţie pentru vizitatori.
Din toată această retrospecţiune, reiese o activitate prodigioasă în slujba
poporului şi pentru binele poporului, căci ce poate fi mai însemnat şi mai de
preţ ca să-i dai omului sănătatea şi viaţa şi să-1 scapi din ghearele morţii.
Dacă este adevărat că valoarea omului se măsoară prin binele pe care a
putut să-1 realizeze pentru semenii săi, cred că această prodigioasă activitate,
desfăşurată fără preget şi fără ezitări cu atâta curaj, devotament şi sacrificii în
folosul oamenilor şi atâta bine pe care l-am realizat pentru ei, îmi dă putinţa să
afirm că până acum n-am cunoscut pe nimeni din oraş şi judeţ care să fi făcut
ceea ce a făcut subsemnatul.
După o atât de retorică, lungă şi intensă activitate ajuns la vârsta de
astăzi, când mă apropii de 70 de ani, fără venituri, obosit, slăbit de muncă şi
suferind, cred că am dreptul să stau departe de orice activitate civică, să-mi văd
de sănătate şi să mă odihnesc pe atât pe cât îmi îngăduiesc obligaţiile pe care le
am faţă de familie. Nu deranjez pe nimeni şi rog pe toţi să nu mă deranjeze,
dorind din toată inima celor care sunt la posturile de comandă să realizeze cât
mai mult bine pentru ţară şi popor.
În orice ţară din lume, cineva care a făcut ceea ce am făcut eu şi a dat
pentru cei mulţi tot ceea ce am dat eu, ar fi avut poate dreptul să se aştepte la o
recompensă naţională, nu să i se discute şi dreptul la o modestă pensie ce i s-a
atribuit conform legii pensiilor, din reţinerile care i s-au făcut asupra lefei timp
de 35 de ani şi aceea destul de redusă.
Cu distinsă stimă,
Dr. Kitzulescu
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Octavian C. Tăslăuanu
de Reîntregire a Neamului- file dintr-un manuscris
Ilie

Octavian C.

Tăslăuanu

ŞANDRU

and the reunion of the country war
Abstract

The study speaks about octavian Tăslăuanu participation, as a volunteer, to the
first world war in the defence battles that were given on the Moldavian territory, the
east Rornanian territory. It also speaks about his roles as lieutenant degree, as a captain
and that of the director of the information Center of the IV body Army Oneşti, under
Eremia Grigorescu cornand.
Key
words: War, battle, army, Moldavia, defences, war sufferings,
Battlefield, death

"Spun
le-am

adevărul

întreg asupra oamenilor

şi

evenimentelor,

aşa

cum

văzut şi trăit pe front".

La 1 mai 1915, Octavian C. Tăslăuanu 1, aflat în Sanatoriul din Mehadia,
pentru a-şi reface sănătatea şubrezită de pe urma celor trei luni de război, în
linia întâi, pe frontul din Galiţia, ca ofiţer în armata austro-ungară, a trecut
munţii, în România, stabilindu-se la Bucureşti. Acolo s-a alăturat celorlalţi
români ardeleni în acţiunea de a determina Guvernul României să intre în
război alături de Antanta, pentru eliberarea Ardealului. Acţiunile desfăşurate în
perioada neutralităţii (1914-1916) au fost cuprinse în primul volum din ciclul
"Din vârtejul războiului" - Sub flamurile naţionale, tipărit la Editura "Miron
Neagu" din Sighişoara, în 1935. Celelalte volume memorialistice din ciclul
menţionat au rămas în manuscris 2 .
În articolul de faţă ne vom referi doar la volumul al II-lea al ciclului, La
Corpul IV Armată Oneşti, mai ales din două motive: primul, pentru că
memorialistul s-a aflat, timp de un an, prins direct în acea "horă a războiului",
în care Armata română a fost angajată într-o confruntare pe viaţă şi pe moarte
cu invadatorii germani şi austro-ungari, cel de al doilea, fiindcă toate cele
Octavia Codru Tăslăuanu (1876-1942), scriitor, publicist, memorialist, conducătorul revistei
la Budapesta şi Sibiu, patriot şi om politic, născut în comuna Bilbor, judeţul
Harghita, unul dintre cei 11 copii (primul băiat) ai preotului Ioan Tăslăuanu şi ai soţiei sale,
Anisia, n. Stan.
2
Acestea se află în colecţia personală a lui Gelu Voican-Voiculescu, nepot, care s-a îngrijit de
tipărirea lor la Editura RAO, Bucureşti, 2001.
1

"Luceafărul",
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cuprinse în acest volum sunt în directă legătură cu evenimentele petrecute în
Moldova, mai mult chiar, în judeţul Bacău, pe Valea Trotuşului, începând din
octombrie 1916, apoi cu acea "iarnă a suferinţelor", 1916-1917, până în toamna
anului 1917. Manuscrisul este cu atât mai valoros cu cât autorul declară, cu
sinceritate: "În aceste note nu cruţ pe nimeni, nici pe mine. Spun adevărul
întreg asupra oamenilor şi evenimentelor, aşa cum le-am văzut şi trăit pe front".
Menţionez că în toată această perioadă, Tăslăuanu era voluntar în
Armata Română, mai întâi având gradul de locotenent, iar apoi de căpitan.
Mutat de la Comandamentul Diviziei a VII -a, unde fusese numit prin
Ordinul nr. 321 al MCG, din 14 octombrie 1916, la Comandamentul Corpului
IV Armată Oneşti, abia înfiinţat, Octavian C. Tăslăuanu şi-a luat în primire
postul de şef al Biroului de Informaţii pe data de 21 februarie 1917, când s-a
prezentat generalului Eremia Grigorescu, comandantul corpului. Chiar dacă nu
ştia prea multe ce şi cum trebuie să fie un birou de informaţii al unui corp de
armată, conştiincios şi ordonat cum era, Tăslăuanu şi-a propus ca în cel mai
scurt timp să ştie totul despre informaţiile militare şi să facă din biroul pe care îl
conducea un model pentru toată Armata a II-a. S-a pus deci serios pe treabă.
Mai întâi a studiat temeinic tot ce a putut găsi în legătură cu informaţiile
militare. Apoi şi-a întocmit un plan amănunţit de activitate şi a căutat oameni
capabili pentru completarea schemei de încadrare. "Lucrez până ce cad jos de
oboseală. Simt că trebuie să înving greutăţi care cer încordare şi nervi. Îmi adun
toate puterile şi caut să le înving", notează Tăslăuanu.
La puţine zile, în 28 februarie, a avut ocazia să-şi înceapă activitatea,
prin interogarea a doi prizonieri, doi unguri din regimentele 5 şi 7 honvezi, care
i-au declarat că mor de foame în tranşee. Unul, originar din Kecskement, când a
auzit că Ungaria se va împărţi, iar graniţa cu România se va stabili pe Tisa "s-a
înroşit ca o paprică ungurească şi a declarat mânios: decât să piardă Ungaria o
palmă de pământ, mai bine să piară toţi ungurii"!
La 7 martie, Tăslăuanu nota: "Adie vânt de primăvară( ... ) Mi-e dor de
aer, de dragoste şi de viaţă liberă ( ... ) Biroul de informaţii funcţionează strună".
Uneori îl năpădesc amintirile dureroase, iar sufletul său mai este încă răvăşit de
amintirea tinerei şi frumoasei sale soţii, Adelina Olteanu Maior, cu care se
căsătorise, fulgerător, în 1906, la Sibiu, decedată în 191 O, la numai 33 de ani.

"Treimea de Jară ce ne-a mai rămas trebuie apărată până la ultima
de sânge"
În 19 martie 1917 s-a re întors din linia întâi o brigadă din Divizia VIII -a,
cea care a purtat greul bătăliei de la Oituz (octombrie 1916), comandată atunci
de generalul Erernia Grigorescu. Octavian C. Tăslăuanu notează: "Pe vitejia
acestor ostaşi se reazimă celebrele vorbe ale generalului: "Pe aici nu se trece!"
Generalul Grigorescu le iese în întâmpinare, mândru, sever, dar cu ochii plini de

picătură

https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia X/20 15

695

duioşie. Dă

ordin să defileze, pentru ca privirile lor să se întâlnească cu cele ale
lor. .. . Cu hainele rupte, mânjite şi zdrenţuite, dar cu sufletul cald,
3
de filau mândri că şi-au îndeplinit datoria către ţară" . În acea noapte pe frontul
Diviziei a VII-a s-au dat lupte grele. Patrulele inamice au ajuns până la gardul
de sârmă ghimpată, însă au fost respinse.
În 22 martie, regele Ferdinand a inspectat trupele Diviziei a VIII -a, la
Răcăciuni. Adresându-se ostaşilor, le-a spus: "V -aţi apărat părnântul cu vitejie
şi să ştiţi că pământul pe care l-aţi apărat va fi al vostru. Vă dau cuvântul meu
de rege!" După cum se ştie, regele şi-a respectat cuvântul dat, iar prin marea
reformă agrară din 1921, ţăranii au fost împroprietăriţi cu peste 6 milioane de
hectare de pământ.
Începând de miercuri, 5 aprilie, pe frontul din Moldova s-a aflat în
inspecţie prinţul Carol, la primirea căruia a participat şi generalul rus Berkman,
comandantul Corpului 40. Abia plecat prinţul, pe front se anunţă vizita reginei
Maria, sosită miercuri, 12 aprilie, pentru inaugurarea spitalului din Oneşti, carei purta numele.
În însemnările făcute între 14 şi 22 aprilie, Octavian C. Tăslăuanu se
referă la "noua armată română" de pe frontul din Moldova. "Armata nouă de pe
frontul din Moldova a ieşit ca din pământ. Noi de noi ne miram de unde au fost
recrutaţi atâţia oameni, de unde s-au luat echipamentul şi armele. Au apărut pe
front şi tunurile grele, spre bucuria noastră, a tuturor. Această armată este
singura noastră nădejde, căci în ruşi, de la început, n-aveam nicio încredere.
Ruşii se pot retrage pe Prut, pe Nistru, chiar şi mai departe, dar noi unde să ne
ducem, dacă pierdem Moldova? Conştiinţa că treimea de ţară ce ne-a mai rămas
trebuie apărată până la ultima picătură de sânge trăia vie de la comandanţii
superiori, până la cel din urmă soldat".
Între timp, biroul de informaţii al Corpului 4 s-a mai completat cu un
agent de siguranţă, având misiunea de a organiza acţiuni de informaţii în spatele
frontului inamic. A venit şi Aurel P. Bănuţ, vechiul prieten şi colaborator al lui
Tăslăuanu, de la Budapesta, cel care a editat, începând din 1 iulie 1902, pe
cheltuială proprie, revista "Luceafărul". A fost încadrat pe un post de translator
şi interpret.
Inamicul nu stătea nici el degeaba, când era vorba de acţiuni de spionaj.
Într-o bună zi, soldaţii români au prins trei ţărani români din Covasna: Ion
Olteanu, Ion Papuc şi Dumitru Lungu. Ameninţaţi cu spânzurătoarea, ei au fost
şefului

În bătălia de la Oituz ( 11-27 octombrie 1916), generalul Eremia Grigorescu a comandat
Divizia a XV -a, infanterie, adusă de pe frontul dobrogean. Alături de ea au mai luptat Divizia a
VIII-a, infanterie, şi Divizia a II-a, cavalerie. Divizia a XV-a şi-a câştigat acolo numele glorios
de "Divizia de fier", iar deviza nepieritoare "Pe aici nu se trece"! este săpată, pentru eternitate,
în stâncă, la porţile Oituzului.
3
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siliţi să se infiltreze în spatele frontului românesc, spre a organiza acţiuni de
spionaJ.
Alte însemnări ale lui Tăslăuanu se referă la starea de anarhie şi haos ce
domnea în unităţile şi marile unităţi din armata rusă, în urma evenimentelor
petrecute în Rusia. "Ruşii, împodobiţi cu cocarde roşii, manifestă şi cântă pe
străzi. Nu salută şi nu se feresc din calea ofiţerilor români ( ... ) Comandantul
Armatei a IX-a rusă a plecat, după ce a dat un ordin de zi, în care spunea: «Plec
din fruntea armatei pe care nu o mai pot conduce. Divizii întregi nu sunt
dispuse la ofensivă, ci vor să stea pe loc până la încheierea păcii. Pe front,
ostaşii ruşi fratemizează cu inamicul»".
Haos şi în capul unora dintre politicienii basarabeni. În 4 mai Tăslăuanu
este vizitat de un oarecare Murafa, care se declară lider al românilor de peste
Prut. Acesta îi spune că îi va organiza pe basarabeni în regimente separate, la
Odesa, iar "comitetul moldovenilor" va proclama autonomia Basarabiei, la care
vor urma apoi să se alipească celelalte provincii istorice româneşti: Moldova,
Muntenia, Bucovina şi Transilvania, spre a forma o confederaţie, condusă de
Basarabia. "Mă uit la el, ca să mă conving că nu-i ţicnit", notează Tăslăuanu.

"Din sângele ce se va amesteca, nu se poate
mâine!"

să

nu se

nască

Unirea de

Pe la începutul lunii mai 1917, Octavian C. Tăslăuanu a luat cunoştinţă
de primele acţiuni privitoare la organizarea Corpului voluntarilor ardeleni şi
bucovineni, prizonieri în Rusia. Se gândise şi el la o astfel de acţiune chiar
înainte de a ajunge pe front. Sosirea primelor eşaloane ce urmau a forma corpul
voluntarilor i-a produs o mare bucurie: "E un moment istoric, în faţa căruia
întreaga mea fiinţă vibrează de emoţie. Pentru prima dată s-au adunat muntenii,
moldovenii, ardelenii şi bucovineni sub acelaşi steag de luptă, mânaţi de
credinţa într-un ideal şi voinţa de a îndeplini un vis secular( ... ). Din sângele ce
se va amesteca, nu poate să nu se nască Unirea de mâine!"
În 9 iunie, alte veşti bune despre primirea voluntarilor, la Iaşi:
"Jurământul ardelenilor, cuvântul regelui Ferdinand, entuziasmul poporului,
storc lacrimi. Cu sufletul sunt între ei. E o întâmplare sau un destin ca în Iaşul
primei uniri se sâvârşeşte acest preludiu al Unirii celei mari!"
În 14 iunie, generalul Eremia Grigorescu îl informează pe Tăslăuanu
despre hotărârea începerii ofensivei, spre a descongestiona frontul apusean.
Generalul urma să fie numit comandantul unui grup de divizii care alcătuiau
Corpul VI, destinat să înceapă ofensiva pe frontul de sud, la Dunăre.
Convorbirea cu generalul Eremia Grigorescu îi prilejuieşte lui Tăslăuanu ocazia
de a creiona un portret al acestuia, alcătuit din cuvinte pline de admiraţie:
"Numele lui va rămâne însă legat de luptele de la Oituz, iar posteritatea îi va
ridica, cu siguranţă, o statuie, pe care va scrie faimoasele lui cuvinte: ,Pe aici,
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nu se trece! ( ... ) Îndrăzneala generalului este proverbială. Nu cunoaşte frica.
Sfidează moartea. Soldaţii ştiu că unde e primejdia mai mare, acolo e şi
generalul Grigorescu. Au o încredere oarbă în el. Încredere dusă până la
superstiţie: unde-i generalul, acolo nu poate birui inamicul ( ... ). Ia decizii
spontane, în fulgerarea unei lucidităţi de-o clipă şi le execută impetuos.
Ordinele lui sunt limpezi şi categorice. Vocea lui, energică, însufleţeşte".
"Azi împlinesc opt luni de serviciu în Armata Română", notează
Tăslăuanu în 15 iunie 1917. "Am fost mereu la datorie, dar am fost bănuit de
spionaj de către oameni ignoranţi şi meschini. Aceştia îşi închipuiau Ardealul o
pradă, iar pe ardeleni îi socot trădători!"
În ziua de 17 iunie, generalul Eremia Grigorescu şi-a luat rămas bun de
la cei din Comandamentul Corpului IV, trebuind să plece spre a prelua comanda
Corpului VI, de la Galaţi. "Ne îmbrăţişează şi ne sărută pe toţi", notează
Tăslăuanu. Cu toate că generalul i-a propus să-I urmeze la comanda noului corp
de armată, Tăslăuanu a preferat să rămână la Oneşti. În ziua următoare şi-a
făcut apariţia noul comandant al corpului, generalul Vălean, "om scurt, gros şi
potolit, făcând impresia unui unchiaş bun".
Ofensiva Armatei române a început în data de 9 iulie 1917, duminica,
"zi sfăntă". "Cruci largi şi rugăciuni în taină se fac prin toate colţurile. Fiecare
se închină în gând şi înalţă rugi fierbinţi pentru biruinţa libertăţii şi a dreptăţii".
Divizia a II -a rusă, a ţinut sfat dacă va pomi sau nu la atac. În loc să pornească,
soldaţii au hotărât să-şi aresteze comandanţii. A pornit, în schimb, Corpul VIII
rus, care, alături de diviziile româneşti, rup frontul inamic la Focşani şi la
Mărăşeşti. Divizia a VI-a reuşeşte să cucerească o parte din blestemata redută
inamică "La Înţărcătoare", precum şi întăriturile de pe dealul "La Fântâna
puturoasă", cu pierderi mari însă. Unităţile Corpului II au capturat peste o mie
de prizonieri, iar "husarii de pe Feţioara şi-au luat tălpăşiţa", astfel că până în
seara zilei de 13 iulie a fost eliberată Soveja. Ofensiva a fost însă oprită la
intervenţia guvernului rus, datorită dezastrului armatei ruse la Tamopol, "unde
ruşii au luat-o la fugă, ca o hoardă".
Chiar în timpul acestor aprige lupte lui Tăslăuanu i se aduce la
cunoştinţă că, prin Decret regal, publicat în Monitorul Oficial nr. 72, din 4/17
iulie 1917, era recunoscut, în sfărşit, ca cetăţean român încă de la începutul
campaniei. "De acum pot să mor fericit. Nu mai sunt fără patrie", notează el,
ironic.
Odată oprită ofensiva, apar primele semne de îngrijorare. În nord,
Cemăuţiul era pe cale de a cădea în mâna inamicului. La Oituz au sosit trupe
proaspete aduse de inamic, în contextul în care Armata română era nevoită să
acopere şi frontul Corpului 40 rus, care s-a retras, refuzând să mai lupte. În
asemenea împrejurări nefavorabile, în 26 iulie, a început contraofensiva
inamicului, care, în scurt timp, a reuşit să rupă frontul românesc din Valea
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Oituzului. Cu toată rezistenţa îndârjită a soldaţilor români, Oituzul şi Caşinul au
fost ocupate, iar o parte din regimente le Diviziei a VIII -a au fost aproape
complet nimicite. Situaţia începe să devină disperată. La comandamentul
corpului "vine generalul Mărdărescu, şeful Statului Major al Armatei a II-a. Se
orientează şi ia măsuri să ne vină ajutoare noi. În 29 iulie, în tot cursul zilei se
dau lupte grele, disperate. Trupele inamice îşi deschid drum spre Oneşti şi
Valea Trotuşului. Este arucată în foc divizia de cavalerie a generalului Schina şi
toate regimentele de marş".
Însemnările lui Octavian C. Tăslăuanu sunt pline de dramatism, dar şi de
speranţă şi încredere în biruinţă. "30 iulie. Stănta duminică. Îngenunchez lângă
masa mea de lucru şi mă rog cum m-a învăţat tata. Un glas din cer îmi spune să
cred în biruinţă ( ... ) Pe front e oarecare linişte. Miile de cadavre de pe coasta
Oituzului nu mai pot lupta. De o parte şi de cealaltă se aşteaptă forţe noi. La noi
sosesc grănicerii colonelului Zizi Cantacuzino 4 . Se anunţă că au ajuns şi
vânătorii de munte. Apare însă altcineva, care electrizează întregul front:
generalul Averescu. Intră în comandament ca un înţelept bătrân, obosit, dar
senin, ca un zeu". Generalul Averescu nu a mai părăsit comandamentul
Corpului IV, preluând comanda şi conducând direct operaţiunile de apărare.
Lupte disperate se desfăşurau la Cireşoaia, la Coşna, la Fabrica de sticlă. Nemţii
încearcă să rupă frontul la Grozeşti, dar românii se apără cu îndârjire.
Notele lui Tăslăuanu sunt de-a dreptul dramatice. "Sunt cele mai
cumplite zile din istoria modernă a neamului nostru. Trebuie să murim, sau să
învingem!"
Da, au fost atunci într-adevăr "cele mai cumplite zile din istoria
modernă a neamului nostru". Sute de mii dintre fiii săi şi-au dat viaţa pentru a
apăra palma de pământ liber al Modovei, "treimea de ţară ce ne-a mai rămas,
trebuia apărată până la ultima picătură de sânge" şi prin ea, supravieţuirea
României, ca stat. Au murit, dar au învins! A fost un drum al durerilor şi al
deznădejdii; un drum al jerfei şi al sacrificiului suprem, dar care avea să se
încheie cu o strălucită izbândă a învierii naţionale, în care "întreaga obşte a
neamului românesc a serbat izbânda marelui vis al unităţii naţioale", pe care cei
dinaintea lui şi cei din generaţia lui Octavian C. Tăslăuanu 1-au păstrat cu
sfinţenie în suflet, aşa cum scria el în revista "Luceafărul" nr. 7, din 1906.

4

După război va deveni unul dintre fiuntaşii legionari: Zizi Cantacuzino-Grănicerul
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Laurenţiu-Ştefan

Szemkovics, Steme din emblemele unor matrice
sigilare care au aparl,inut suveranilor României (1867-1947),
Muzeul Brăilei "Carol 1", Editura Istros, Brăila, 2015, 167 p.
Vilică

MUNTEANU

Lucrarea, recent apărută, prezintă,
cu ajutorul heraldicii şi sigilografiei,
stemele care se află în emblemele celor
16 matrice sigilare care se păstrează la
Arhivele Naţionale Istorice Centrale, în
colecţia "Matrice sigilare", ptese cu
ajutorul cărora se 1mpnma sigiliul pe
documentele care au fost emise, în
perioada 1867-1947), de suveranii
României: Carol I (5 matrice sigilare),
Ferdinand I (4), Carol al II-lea (5) şi
Mihai I (2). Matricele sigilare sunt redate
pe suverani, în ordinea amintită mai sus,
şi, în cadrul acestora, cronologic, în
funcţie de tipul reprezentărilor heraldice
din câmp.
Structura cărţii are în compunere
prefaţa, întocmită de chestorul principal
de poliţie Gelaledin Nezir, directorul
Direcţiei Secretariat General şi Protocol din Ministerul Afacerilor Interne, în
care, printre altele, aminteşte de publicarea de către autor, în 2011, 2012 şi
2014, la Editura Ministerului Afacerilor Interne, a trei volume intitulate Matrice
sigilare ale Ministerului de Interne (1848-1881), Matrice sigilare aparţinând
Ministerului de Interne şi unor structuri poliţieneşti (1831-19 31) şi Steme din
emblemele matrice/ar sigilare care au aparţinut unor unităţi de poliţie (18311921), de stemele din emblemele matricelor sigilare din prezenta lucrare şi de
actele normative ce le însoţesc, de atributele cărţii şi de meritul acestei lucrări
(p. 5-6).
Urmează introducerea, în care se precizează ce tratează lucrarea, sunt
explicate modalităţile de descriere a matricelor sigilare şi a a stemelor analizate,
legile care fac referire la cele din urmă, semnele tipografice speciale, de ce s-a
ţinut seama la blazonările stemelor din emblemele acestor piese, menţionându-i,
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spre sfârşit, pe cei care au contribuit la realizarea ei: Gabriel Oprea, vice-primministru pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne, chestorul
principal de poliţie Gelaledin Nezir, directorul Direcţiei Secretariat General şi
Protocol din Ministerul Afacerilor Interne, dr. Ioan Drăgan, directorul Arhivelor
Naţionale ale României, Claudiu-Victor Turci tu, şeful Biroului Arhive
Medievale, Fonduri Personale şi Colecţii, Editura Istros a Muzeului Brăilei
"Carol I" şi prof. univ. dr. Ionel Cândea, directorul Muzeului Brăilei "Carol I".
Urmează trei rezumate ale lucrării în limbile franceză, engleză şi greacă
(p. 10-12), după care sunt prezentate siglele- prescurtările specifice (p. 13),
abrevierile bibliografice (p. 15-27).
În capitolul importanţa matricelor sigilare care au aparţinut
suveranilor româniei (1867-1947), autorul face referire la aceste vestigii
sfragistice care au aparţinut suveranilor amintiţi mai sus, la familia
Hohenzollern, menţionând perioadele de timp când au fost domn şi regi.
După aceste pagini premergătoare şi pregătitoare ale cititorului în
privinţa contribuţiei autorului la tratarea temei enunţate, în următorul capitol al
cărţii, Analiza stemelor din emblemele matricelor sigilare, sunt abordate
stemele României de la 1867, 1872 şi 1921, incluzând legile care fac referire la
ele sau alte acte normative relative la unele elemente din componenţa acestora.
La acest capitol sunt prezentate şi reproducerile color ale emblemei unei
matrice sigilare anepigrafe din anul 1867, ale stemei României de la 1872, ale
stemei mari de la 1921 şi ale coroanei de oţel a regilor României (p. 32-78).
În capitolul Descrierea matricelor sigilare şi a stemelor, autorul a
ţinut cont de: posesorul matricei sigilare, forma şi dimensiunile matricei,
dimensiunile stemei, materialul din care a fost confecţionată matricea,
descrierea stemei din emblemă, legenda, dimensiunile literelor şi a cifrei
romane din legendă, eventualele cifre sau cuvinte de pe reversul rondelei
matricei, starea de conservare a matricei, eventualele piese de pe mâner şi, de la
caz la caz, numele meşterului pecetar sau denumirea instituţiei care a
confecţionat matricea, cota, referinţele bibliografice. La blazonarea fiecărei
steme a ţinut seama, de la caz la caz, de principalele ei componente: scutul şi
diviziunile sale, cromatica scutului sau unora dintre cartiere, piesele şi figurile
heraldice cuprinse în câmpul său, elementele decorative, elementele exterioare
ale scutului compuse din coroane, tenanţi, suporţi, pavilion, coroanele regale
sub care sunt prinse pavilioanele şi deviza. Totodată, sunt iserate reproducerile
color ale emblemelor celor 16 matrice sigilare (p. 79-138).
Însoţită de glosarul de termeni heraldici şi sfragistici şi de bibliografie
lucrarea îşi propune să trezească interesul specialiştilor, istoricilor şi marelui
public faţă de aceste vestigii care au aparţinut suveranilor României şi să repună
heraldica şi sigilografia la locul ce li se cuvine în ansamblul disciplinelor
istorice.
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Colonel Te (rtg.) Mihai Purcaru, Cartea de aur a comunei Pârjol
din judetul Bacău,
Oneşti, Editura Magic Print, 2014, 454 p.
AntonCOŞA

În anul 20 14 a apărut (la
prestigioasa editură Magic Print din
Oneşti) ,
în
condiţii
grafice
deosebite, o lucrare aparte semnată
de colonel (rtg.) Mihai Purcaru, un
fiu de nădejde al comunei Pârjol.
Este vorba de volumul intitulat:
Cartea de aur a comunei Pârjol din
judeţul Bacău

Pe
supracoperta
cărţii ,
autorul a inserat în mod sugestiv
următoarele cuvinte: "Dintotdeauna
FAMILIA, BISERICA, ŞCOALA
şi ARMATA au insuflat tuturor
generaţiilor respectul pentru cei care
şi-au făcut datoria, unii dintre ei
dându-şi viaţa pentru NEAM şi
ŢARĂ.
Războiul
pentru
Independenţă
(1877-1878),
Războiul întregirii neamului ( 19161918), Războiul eliberării şi apărării
fiinţei naţionale (1941-1945) au fost
şi vor rămâne momente de răscruce în istoria greu încercatului popor român. În
toate aceste războaie au fost şi fiii satelor comunei Pârjol, din judeţul Bacău,
care s-au jertfit pentru viitorul României. A face cunoscută jertfa celor înfrăţiţi
cu glia străbună, reprezintă o acţiune nobilă, dar şi necesară locuitorilor satelor
comunei Pârjol. Această CARTE DE AUR este închinată fiilor din satele
Pârjol, Băhnăşeni, Băseşti, Bărneşti, Câmpeni, Hăineala, Hemeieni, Pustiana şi
Tărâţa, care la chemarea ţării au pus mai presus interesele ei decât cele
personale şi s-au sacrificat împreună cu alţi fii ai meleagurilor băcăuane,
punându-şi viaţa chezaş pentru apărarea ei. Îşi propune cunoaşterea de către
actuala generaţie, dar mai ales de către cele viitoare, a eroilor din satele
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comunei, nelăsând memoria colectivă să se scufunde în uitare. Numele eroilor
din satele comunei Pârjol stau scrise pe frontispiciul monumentelor din faţa
bisericilor, pe troiţele de la răspântiile drumurilor sau pe crucile înnegrite de
vreme în cimitire".
Structura volumului este una complexă, urmărind istoria tuturor satelor
componente ale actualei comune Pârjol din judeţul Bacău.
Paginile de Argument se deschid cu sugestivele cuvinte ale lui Nicolae
Iorga: "A scrie istoria e o datorie pentru omenire, a o adăugi cu ce ai aflat e o
obligaţie pentru fiecare, rămânând ca acei cari pot scrie să adune ce au aflat de
la cine poate nu mai vorbi ... " (p. 4). Tot aici, autorul ne destăinuie faptul că
"prin scrierea acestei cărţi", a dorit "ca tânăra generaţie din satele comunei să se
angajeze voluntar la îngrijirea monumentelor şi cimitirelor (monumentelor
individuale) Eroilor şi ori de câte ori se iveşte prilejul mai ales de Ziua Eroilor
... potrivit tradiţiei româneşti, împreună cu autorităţile administraţiei locale, ale
bisericii şi ale şcolilor, să participe la comemorarea Eroilor din satele comunei,
să aprindă o lumânare şi să depună un bucheţel de flori" (p. 5).
Din Prefata semnată de colonel te. (rtg.) George D. Gheorghiu, din
Filiala Bacău "Colonel Corneliu Chirieş" al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor
"Regina Maria", cititorii pot afla deopotrivă atât gânduri interesante despre
carte, cât şi date relevante din biografia autorului acestei importante lucrări. "În
curriculum vitae al domnului colonel Mihai Purcaru se disting cei 44 de ani de
muncă, serviţi neîntrerupt sub rigorile jurământului militar, cu devotament, în
cadrul armei TANCURI a Forţelor Terestre ale Armatei României" (p. 7).
Cuvinte frumoase transpar şi din partea primarului comunei Pârjol
(Dorinel Horchidan), cel care consemnează (sub titlul Arc peste timp ... ), printre
altele, că "lucrarea de faţă, are în vedere o mare aşezare de pe Valea Tazlăului,
reface prin condeiul autorului mediul de viaţă, trecutul şi prezentul ei. Este o
prezentare complexă, de la cadrul fizico-geografic şi istoric până la toponimia,
cultura, evoluţia populaţiei, în care îşi găsesc loc de cinste: şcoala, biserica, dar
şi efortul spre progres, promovat de oamenii locului ... Paginile cărţii reprezintă
un document istoric susţinut prin acte de arhivă şi mărturii ale vârstnicilor
implicaţi în evenimente ... " (p. 17).
În capitolul I, autorul prezintă Pagini din istoria judeţului Bacău,
insistând asupra "cercetărilor arheologice din regiunea centrală a Moldovei între
Carpaţi şi Siret" (pp. 19-22), "evoluţiei organizării administrative a judeţului
Bacău" (p. 22-28), "caracteristicilor generale ale populaţiei şi forţelor de muncă
în judeţul Bacău" (p. 28-33).
Capitolul II (pp. 34-261) intitulat Locuri şi localităţi analizează satele
comunei Pârjol după un tipar interesant, rezumat în cele ce urmează astfel: date
geografice, resursele subterane, pagini din istoria comunei, demografia satului,
administraţia publică locală, învăţământul şcolar, biserica şi viaţa spirituală,
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veteranii de război, economia satului, etnografia comunei - pentru satul
(comuna Pârjol) (pp. 34-122); aşezare geografică, istoria satului, demografia
satului, învăţământul, biserica şi viaţa spirituală, veteranii de război, economia
satului - pentru satele: Băhnăşeni (pp. 123-156), Băseşti (pp. 127-211),
Bămeşti (pp. 212-224), Câmpeni (pp. 225-239), Hăineala (pp. 240-250),
Hemeieni (pp. 251-261 ).
Tiparul de mai sus se aplică şi celor două sate catolice (Pustiana şi
Tărâţa) din cadrul comunei Pârjol, într-un capitol separat, al III-lea (pp. 262301 ), care se deschide cu câteva consideraţii ale autorului privind "originea
catolicilor şi ceangăilor din Moldova Centrală Oudeţul Bacău)" (p. 262-268).
Capitolul IV prezintă "oglinda relaţiilor istorice, geografice şi sociale
a comunităţilor", mai precis o serie de date privind toponimia, antroponimia,
cărora le-au fost adăugate un glosar de termeni arhaici şi un indice de nume (p.
302- 310).
Cu adevărat emoţionant este capitolul V (pp. 311-373) intitulat Veşnică
cinstire eroilor neamului românesc, ale cărui pagini se deschid cu următoarele
cuvinte ale lui Nicolae Iorga: "Ceremoniile nu învie morţii, dar ele scot din
nemurire, unde arde înaintea lor numai lumina sacră a recunoaşterii din partea
celor puţini, chipurile mari ale trecutului şi le aduc în lumina flăcărilor de
pomenire, înaintea altora care până atunci sau nu ştiau nimic despre acei
oameni, sau îi uitaseră. Şi poporul întreg ... se simte mai puternic în clipele
procesiunilor, rugăciunilor şi cuvântărilor, întrucât la puterea lui se adaugă
atunci, în ceasul de recunoştinţă, puterea păstrată în scris, aşezăminte şi fapte.
Dacă evenimentele mari se întâmplă şi vremea se închide asupra lor, datoria
noastră este să nu le uităm" (p. 311 ).
În cadrul aceluiaşi capitol regăsim Monumente şi troiţe ridicate în
memoria eroilor căzuţi în luptele pentru apărarea patriei, din satele comunei
Pârjol, judeţul Bacău în următoarea ordine: satul Pârjol (pp. 323-327), satul
Băhnăşeni (pp. 328-352), satul Băseşti (pp. 353-365), satul Pustiana (pp. 366373).
Capitolul VI cuprinde un "dicţionar de schiţe biografice" aferente unor
personalităţi din satele Pârjol (p. 374-380), Băhnăşeni (p. 380-384), Băseşti (pp.
385-387), Bămeşti (p. 387-388), Câmpeni (pp. 389-391), Hemeieni (pp. 392394).
Capitolul al VII-lea intitulat: Notă din partea autorului şi a
colaboratorilor (pp. 395-425) cuprinde, de fapt, o serie de gânduri ale autorului
privitoare la contextul scrierii acestei cărţi, precum şi interesante date privind
propria familie, cărora le-a adăugat alte gânduri ale unora dintre colaboratorii
săi.
Postfaţa

semnată

Asociaţiei Naţionale

de col. (r.) Paul-Valerian Timofte, preşedintele
Cultul Eroilor "Regina Maria", filiala judeţeană "Col.
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Corneliu Chirieş" Bacău, vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor
"Regina Maria", aduce sub privirea cititorului alte cuvinte înălţătoare: "În
aceste vremuri, când ştim din ce în ce mai puţin cine suntem şi cum suntem,
avem nevoie să arătăm care ne sunt rădăcinile. Într-o lume grăbită, care nu
întotdeauna are timp să se întoarcă spre valorile trecutului, când pe uliţele tot
mai pustii din sate amintirea faptelor eroice se pierd asemenea copiilor şi
nepoţilor plecaţi în ţări străine, avem datoria să spunem mai departe povestea
mereu vie a celor fără de care n-am fi decât umbre risipite de istorie ... Prin
această carte, autorul, fiu al comunei Pârjol, a reuşit să trezească un suflu nou,
de care este nevoie mai mult ca oricând în fiecare zonă a ţării, pentru
revigorarea cinstirii şi comemorării Eroilor neamului" (pp. 428-429).
Lucrarea se încheie cu ,,Bibliografia studiată" (pp. 430-435) căreia i se
adaugă câteva ,,Anexe" (pp. 426-443) şi o pagină de "Mulţumiri" (p. 445).
În concluzie, domnul colonel (rtg.) Mihai Purcaru a adunat în paginile
lucrării intitulate: Cartea de aur a comunei Pârjol din judeţul Bacău, date
suficient de convingătoare pentru a face din aceasta una cu adevărat
remarcabilă.
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Doina Anghel, expert arhivist, Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor
Militare Istorice, doinatalasrnan@yahoo.corn.
Roxana-Emanuela Anuţei, inspector principal, Arhivele Naţionale Bacău,
roxi2cat@yahoo. corn.
Andrei Apostu, consilier principal, Arhivele Naţionale Vaslui,
apostu_99@yahoo. corn.
Bogdan Bădiţoiu, doctor, director,
Arhivele Naţionale Olt,
baditoiubogdan@yahoo. corn.
Liviu
Boar,
doctor,
director,
Arhivele
Naţionale
Mureş,
liviuboar@yahoo. corn.
Arcadie Bodale, doctor, consilier superior, Arhivele Naţionale Iaşi,
abodale@yahoo.corn.
Iulian Boţoghină, doctor, expert arhivist, Centrul de Studii şi Păstrare a
Arhivelor Militare Istorice, botoghinaiulian@yahoo.corn.
Mihaela Chelaru, inspector superior, Arhivele Naţionale Neamţ,
rnihaelachelaru 76yahoo. corn.
Elena Chiaburu, doctor, bibliotecar, Biblioteca Facultăţii de Economie şi
Administrarea
Afacerilor
a
Universităţii
"ALI.
Cuza"
Iaşi,
elena.chiaburu@grnail. corn.
Ioa
Chirilă,
inspector
principal,
Arhivele
Naţionale
Iaşi,
inachirilă@yahoo. corn.
Bogdan Constantinov, avocat, Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir"
Bucureşti, bogdan. constantinov@grnail. corn
Anton Coşa, doctor, muzeograf, Complexul Muzeal "Iulian Antonescu"
Bacău, ablcosa@yahoo. corn.
Cornelia Cucu, profesoară, Bacău, cornelia.cucu@yahoo.corn.
Alexandrina Cuţui, doctor, muzeograf, Muzeul Bucovinei Suceava,
alexandrinacutui@yahoo. corn.
Adrian Deheleanu, doctor, muzeograf, Muzeul Banatului Timişoara,
adideheleanu@yahoo. corn.
Fabian Doboş, lect. univ. dr. pr., Universitatea "ALI. Cuza" Iaşi,
Facultatea de Teologie Romano-Catolică,Jabiandobos@grnail.corn.
Nicolae Dumitraşcu, consilier superior, Arhivele Naţionale Neamţ,
nearnt@arhivelenationale. ro.
Luminita Giurgiu, doctor, şef Birou Memorialistică, Serviciul Istoric al
Armatei, lurninita.giurgiu(ciJf;[rnail. corn.
Teodora Giur2iu, doctor, expert, Serviciul Istoric al Armatei,
teodora.giurgiu@grnail. corn.
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Grigoruţă,

20. Sorin

asistent cercetare, Institutul "A.D. Xenopol"

Iaşi,

soringrigoruta@yahoo. cam.

21. Ciprian Hugianu, inginer, Sf. Gheorghe, hugiaanuciprian@yahoo.com.
22. Doina lavni, doctor, consilier superior, Arhivele Naţionale Suceava,
suceava@arhivelenationale.ro.

23. Rodica

lftimi,

consilier

supenor,

Arhivele

Naţionale

Iaşi,

ifrodi006@yahoo. corn.

24. Sorin lftimi, doctor, muzeograf Muzeul de Istorie a Moldovei,
sorin_iftimi@yahoo. cam.

25. Felicia

Iosif,

inspector

asistent,

Naţionale

Arhivele

Iaşi,

Jeli eia_ursu2000@yahoo. ro.
Lazăr,

26. Costel

doctor,

manager

Centrul

Topliţa,

Cultural

lazarcc@yahoo. cam.

27. Ioan Lăcătuşu, doctor, director, Centrul European de Studii CovasnaHarghita, ioan.lacatusu@yahoo. cam.
28. Dumitru Lecca, profesor, Bucureşti, dumitrulecca@yahoo.fr.
29. Georgiana Martinescu, inspector principal, Arhivele Naţionale Iaşi,
mgeo82@yahoo. cam.

30. Lavinia Micu, consilier superior, Arhivele

Naţionale

Caraş-Severin,

lavinia. micu@yahoo. cam.

31.

Eugenia-Mărioara

32.

Vilică

Bacău,

Naţionale

Mihalcea, consilier superior, Arhivele

mihaicea. marioara@yahoo. cam.

Munteanu,

director,

Arhivele

Naţionale

Bacău,

vilica. munteanu@yahoo. cam.

33. Monica Negru,

inspector supenor,

Arhivele

Naţionale

Bucureşti,

amonicanegru@yahoo. cam.

34. lonela

Niţu,

consilier

supenor

Arhivele

Naţionale

Vâlcea,

nituionelaO 1@yahoo. cam.

35. Angela

Oanea,

consilier

supenor,

Arhivele

Naţionale

Bacău,

angela. oanea@yahoo.com.

36.

Nicuşor-Marian Pele- Trăiloiu, inspector
Mehedinţi, pnicusormarian@yahoo. cam

37. Dan-Ovidiu

Pintilie,

doctor,

director,

principal Arhivele
Arhivele

Naţionale

Naţionale

Argeş,

arges. an@mai.gov. ro.

38. Adrian

Pohrib,

doctor,

director,

Arhivele

Naţionale

Galaţi,

pohribadrian@yahoo. cam.

39. Andreea Pop, lect. univ. doctor, Universitatea "Spiru Haret'', Bucureşti,
Facultatea de Arhitectură, arh.andreea.pop@gmail.com.
40. Tudor Răţoi, doctor, director, Arhivele Naţionale Mehedinţi,
tudor. ratoi@gmail. corn.

41.

Mădălina-Diana Ruşanu-Radu,

consilier asistent,

Teleorman, madarusanu@gmail.com.
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42. Alin Spânu, doctor, Centrul de Studii Euro-Atlantice Bucureşti,
alinspanu@yahoo. cam.
43. Vasile Stancu, profesor, Centrul European de Studii Covasna-Harghita,
bebestancu67@gmail.com.
44. Mircea Stănescu, consilier superior, Arhivele Naţionale Bucureşti,
mirceastanescu@hotmail. cam.
45. Claudia Stoea, consilier principal, Arhivele Naţionale Mehedinţi,
claudia_tulei@yahoo. cam.
46. Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, consilier superior, Arhivele Naţionale
Bucureşti, laurszem@gmail. cam.
47. Ilie Şandru, scriitor, Topliţa, sandruilie@cliknet.ro.
48. Liliana Trofin, conf. univ. doctor, Universitatea Creştină "Dimitrie
Bucureşti,
decan
Facultatea
de
Istorie,
Cantemir",
liana_ema_2006@yahoo.com.
49. Florin
Ţuscanu,
preot,
doctor,
Protopopiatul
Roman,
tuscanu65mai@yahoo.com.
50. Elena Ungureanu, profesoară, Bacău, elena_bc@yahoo.com.
51. Ioan Ungureanu, muzeograf, Bacău, elena_bc@yahoo.com.
52. Silviu
Văcaru,
doctor,
Institutul
"A.D.
Xenopol"
Iaşi,
silviuvacaru. is@gmail. cam.
53. Maria Vertan, arhivist, Timişoara, maghe2008@yahoo.com.
54. Gabriela Vulpe, consilier supenor, Arhivele Naţionale Galaţi,
galati@arhivelenationale. ro.

https://biblioteca-digitala.ro
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