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FAMILIA CRUPENSCHI ŞI CURGEREA UNEI MOŞII DIN
ŢINUTUL BACĂ ULUI: BÂRSĂNEŞTII (SEC. XVII-XIX)'
Dr. Bogdan

ROMANDAŞ

The Crupenschi Family and the Flow of a Dwelling:
Bârsăneşti (XVII-XIXth century)
Abstract
The Crupenschi family functioned in the Land of Moldavia since the 17th
century. Dimitrie Cantemir claims the family is of Polish origin. We do not exclude the
fact that the origin may have been actually Ukrainian (Cossacks). The representatives of
the family settled in Bacău in the second half of the 17th century. Now Alexandru
(Sandu) Crupenschi will buy severa( avenues in the village of Brătila de Jos on 24
September 1684. In the next period they will expand their land possessions in Bacău. On
May 12, 1768, we tind Gregory Crupenschi owner in Bârsăneşti , a settlement that has
been attested since the 17th century on March 15, 1626. At the end of the nineteenth
century, the owners in Bârsăneşti were the cronies, the descendants of Costache
Crupesnchi "Chiţiceanu" And Lucachi Vinieriu, Arcadie Şepti li ci and 150 peasants,
appropriated according to the Agrarian Law of 1864.
Key Words: The Crupenschi family, Cossacks, Bacău County, Great dignitaries.

Din a doua jumătate a veacului al XVII-lea,
familiei Crupenschi au urcat în
dregătoriile Ţării Moldovei ajungând să deţină în mai
multe rânduri vomicia Ţării Moldovei (mari vomici ai
Ţării de Jos, în veacul al XVIII-lea, şi mari vomici ai
Ţării de Jos şi ai Ţării de Sus, în prima jumătate a
veacului al XIX-lea). S-au înrudit în veacul al XVUI-Iea
cu familia Cuzeştilor, din rândul căreia va fi ales, în
2
anul 1859, domnitorul Unirii . La cumpăna veacurilor
XVII-XVHI se vor aşeza în ţinutul Bacăului şi primii
reprezentanţi ai familiei Crupenschi.
reprezentanţii

Stema familiei Cruoenschi

O parte a acestui studiu a fost publicat în volumul Vasile Jenică Apostol, Bogdan-Florin Romandaş,
Adrian Dovleag, Bârsăneşti. Cronica unei aşezări străvechi, Editura Magic Print, Oneşti , 2016.
2
Gh . Ghibănescu, Sttrete şi iz voade, voi. Vll, laşi , 1912, p. 292: "20 000 lei care împărţindusă pe
trei feciori a log. Miron Cuze adică sp ă tar [oan Cuza tatăl boeri1or Cuzăşti de acmu, Safta ce au
ţinut-o Lupu Crupenski , din care se trag boierii Crupen s keşti răposat vomic Tordachi Crupenski ş i
vornic Constandin Crupenski" .
1
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Famila ar fi de origine polonă, "Crupenscheştii, leşi" 3 fiind atestaţi în
dregătoriile Ţării Moldovei în cea de a doua jumătate a veacului al XVII-lea, când
este amintit Andronachi Crupenschi (Krupenschi), mare uşer în perioada 1659-22
4
martie 1663 . Andronachi a fost căsătorit cu Maria, fiica lui Dumitru stolnic şi au
avut împreună cinci copii: Aniţa, căsătorită cu Aslan, vameş şi negustor,
Alexandru (Sandu), Axinia, Timuş şi Vasile. Familia lui Andronachi Crupenschi
este menţionată la 30 ianuarie 1678, când Aniţa primeşte ca zestre "jumătate de
sat Vlădeani, ce este sub codru în ţinutul Hârlăului, toată partea noastră ce au
ţinut părinţii noştri (s.ns.) cu vatră de sat şi cu curţi gata pre acel loc" 5 . Vasilică
Crupesnchi postelnic, după pomelnicul din biserica din Feredieni (Botoşani), s-a
însurat cu Domniţa Ruxandra, fiica lui Vasile vodă Lupu şi văduva hatmanului
Timuş Hmelniţki, din Ucraina6 . Nu excludem posibilitatea ca familia Crupenschi
să fi fost de fapt de origine ucraineană (cazacă) mai ales că Ucraina a fost o vreme
parte a Republicii polone 7 .
În sprijinul acestei ipoteze ar fi patru argumente: familia era de religie
ortodoxă, credinţă care era împărtăşită de cazacii lui Hmelniţki; Andronachi
Crupenschi deţinea dregătoria de mare uşer în vremea domniei lui Ştefăniţă Lupu
( 1659-1661 ), al cărui părinte realizase o alianţă matrimonială cu hatmanul
cazacilor ucraineni; în 1686, un Crupenschi postelnic - această dregătorie a fost
deţinută atât de Vasile cât şi de Alexandru (Sandu) 8 - a adus prin trădare pe
cazaci la Cetatea Neamţului, ca să prade averile Domniţei Ruxandra, însuşindu-şi
9
o parte a acestora şi nu în cele din urmă, numele Timuş şi Andronachi/Andronic
pe care le regăsim şi în onomastica cazacilor 10 •
Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, postfaţă şi bibliografie de Magdalena Popescu,
1986 p. 126.
~ Gheorghe G. Bezviconi, Boierimea Moldovei dintre Prut şi Nistru. Actele Comisiei pentru
cercetarea documentelor nobilimii din Basarabia. la 1821, Bucureşti, 1940, p. 255; N. Stoicescu,
Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova În sec. XIV-XVII, Bucureşti,
1971, p. 392; despre familia Crupenschi (Krupenschi) vezi şi Octav-George Lecca, Familiile
boiereşti române. Istoric şi genealogie, Bucureşti, 1899, p. 808-809.
5
Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, voi. V, Iaşi, 1908, p. 71, nr. LXIII.
6
Gheorghe G. Bezviconi, op. cit., p. 255.
7
N. Iorga, Legâturile românilor cu ruşii apuseni şi cu teritoriul zis .. Ucrainian ", în "Analele
Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice" (în continuare, AARMSI), s. Il, tom. XXXVIII,
1916, p. 736; Mihail Dan, Ştiri privitoare la istoria Ţărilor Române În cronicile ucrainene, în
"Studii şi materiale de istorie medie" (în continuare, SMIM), II, 1957, p. 240; Tr. lonescu-Nişcov,
Din istoria relaţiilor moldo-ucrainene În prima jumâtate a a secolului al XVII-lea, în "Biserica
Ortodoxă Română" (în contin urare, BOR), LXXXIII, 1965, nr. 11-12, p. 1083-1096.
K La 24 iulie 1682, este menţionat Sandu Crupenschi ("postelnicul Kropenţikie"), cf. Gh.
Ghibănescu, lspisoace şi zapise (1675-1692), voi. IV~. Iaşi, 1914, p. 60, nr. 44.
9
V.A. Urechia, Biserica din cetatea Neamţ şi documente relative la Vasile Lupu şi Doamna
Ruxandra, în AARMSI, s. II, tom. XI, 1888-1889, p. 125; vezi şi Ioan Caproşu, Documente
privitoare la istoria oraşului laşi. Acte interne (1661-1690), voi. II, Iaşi, 2000, p. 573-574, nr.
3

Bucureşti,
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Alexandru Crupenschi postelnic, cel care va cumpăra mai multe ocini în
11
Brătila de Jos, ţinutul Bacăului, la 24 septembrie 1684 , este amintit ca polcovnic
12
13
în iunie 1678 şi postelnic în 1682 • Va ocupa dregătoriile de mare jitnicer, în
14
15
perioada 1693-1695 şi 1697-1700 , şi de mare medelnicer în 1712 .
Alexandru deţinea o proprietate şi în Iaşi, pe Uliţa Strâmbă, lângă Sf.
16
Ioan • Atlându-se la Iaşi în 171 O, Alexandru Crupenschi jitnicer va face parte din
17
rândul celor care vor unelti împotriva lui Mihai vodă Racoviţă .
18
Fraţii lui Alexandru, Timuş, logofăt şi cămăraş de ocnă, şi Vasile
Crupenschi, vameş de Trotuş şi cămăraş de ocnă, vor cumpăra în perioada 16951705, părţi din satele Mogoşeşti, Zemeş şi Săcăluşeşti.
Toate moşiile achiziţionate de urmaşii lui Vasile Crupenschi au fost
strânse în anul 1814, într-un trup mai mare de moşie, cunoscut sub denumirea de
19
Slobozia Mielului .
Alexandru Crupenschi va deveni la 26 februarie 1712, proprietarul moşiei
Tiseşti, pe malul Trotuşului, în hotarul Târgului Trotuş şi al Târgului Ocnei. Acest
fapt a însemnat începerea unui lung şir de procese între membrii familiei
Crupenschi şi megieşii săi, în perioada 1765-1803. Târgoveţii se vor plânge de

654; ibidem, p. 576-577, nr. 656; Vlad Mischevca, Florin Marinescu, Testamentul Roxandrei Lupu
(Hmelniţki) din 15 ianuarie 1667, în "Civilizaţia medievală şi modernă în Moldova" (In honorem
Demir Dragnev), Chişinău, 2006, p. 82.
111
Pentru Timuş vezi Timuş Hmelniţki, căpetenia cazacilor zaporojeni, iar pentru Andronic vezi
"Lucoci, feciorul cazacului, nepotul lui Andronic" (Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, voi. III,
Iaşi, 1907, p. 91) sau "zicând Andronic că nu sau ales moşiile de la verii săi de la Căzăceşti"
(ibidem, voi. IV, Iaşi, 1908, p. 89, nr. XCVIII).
11
N. Iorga, Studii şi documente privitoare la istoria românilor, V11 3, Bucureşti, 1904, p. 91, nr. 12.
1
~ Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, voi. V, p. 40, nr. XXVIII.
13
ldem, lspisoace şi zapise (1675-1692), voi. IV 1, p. 60, nr. 44.
14
N. Stoicescu, op. cit., p. 392; Gh. Ghibănescu, lspisoace şi zapise (/692-1694), voi. IV~. laşi,
1915, p. 17-18, nr. 1O; N. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, voi. VI~, p.
38, nr. 86; Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, voi. VIII, laşi, 1913, p. 57, nr. LI; ibidem, p. 158, nr.
CXXVIII; ibidem, p. 159, CXXIX; ibidem, p. 167, nr. CXXXV; ibidem, p. 169, nr. CXXXVII).
15
Constantin Andreescu, Moşia Teseşti din tinutul Bacăului, în Arhiva Românească, tom. IX-2,
1944, p. 377, nr.l.
16
Ioan Caproşu, Documente privitoare la istoria oraşului laşi, voi. VI ( 1756-1770), p. 709-71 O,
nr. 805.
17
Nicolae Costin, Letopise(ul Ţârii Moldovei, în Cronicele României, ediţia a 11-a, editate de
Mihail Kogălniceanu, tom. II, Bucureşti, 1872, p. 79.
Js T. Codrescu, Uricariul, voi. X, laşi, 1888, p. 172; ibidem, voi. XV, laşi, 1889, p. 31 O.
19
Silviu Vacaru, Noi informaţii despre.fc1milia Crupenschi. stăpâna moşiilor Zemeş şi Sâcâluşeşti.
din ţinutul Bacâului, în "Mihai Dim. Sturdza la 80 de ani. Omagiu", laşi, 2014, p. 429; vezi şi
Marius Constantin Chelcu, Negustori. meşteri şi boieri in oraşele (inutului Bacâu la .~fârşitul
veacului al XVll-lea (/),în Acta Bacoviensia, V, 2010, p. 39-56; idem, Negustori. meşteri şi boieri
in oraşele (inutului Bacâu la sfârşitul veacului al XVll-lea (2), în Acta Bacoviensia, VI, 20 Il, p.
7-24.
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faptul că boierii Crupenscheşti au luat o "bucată de loc" fără "scrisori" 20 . Un alt
proces cu şavgăii de la Ocnă a fost cel privind satele Pleşeşti şi Rediu, ale căror
hotare sunt retăcute în 1815: "luatu fiind cu vremea de la şaugăi , ce a fost
domnească, dar să vede a fi fost alt trup de moşie, şi anume Pleşeştii din uricul lui
Gh. Ştefan din 7164 (1656), ce-l are spătarul C. Crupenski. Iar pentru Rădiu, ce
începe în jos de Pleşeşti se arată aleasă despre Bărsăneşti şi Voiceşti e azi în
Brăteşti , stăpânită de locuitori supt numele de Slăveşti, şi iar nu au scrisori, iar a
Pleşeştilor sunt pierdute; amândouă s-au hlizuit de răzeşi supt numele de Brăteşti
~
. ( s.ns. )" -7 1.
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Arborele genealogie al familiei Crupenschi (cf Octav-George Lecca)

22

În veacul al XVIII-lea, membrii familiei Crupesnchi vor cumpăra părţi de
moşie şi în Bârsăneşti. Asezarea fiind atestată în secolul al XVII-lea la 15 martie
24
1626 23 , 1 <iunie> 1635 , 15 noiembrie 1635 25 , 3 decembrie 1649 26 , 22 martie
27
1656 şi 24 septembrie 1685 28 .

°Constantin Andreescu, op. cit. , p. 382, nr. Vll.

2

Gh . Ghibănescu, Tîrgu-Ocna. Studiu istoric, în Arhiva Societăţii Ştiinţifice ş i Literare, laşi , II
( 1890-1891 ), p. 640-641 .
22
Octav-George Lecca, Genealogia a 100 de case din Ţara Românească ş i Moldova, Bucureşti,
1911 , p. 55 (Krupenski) .
23
Documenta Romaniae Historica (în continuare DRH), A, Moldova, XIX, comitetul de redacţi e
21

Acad . Andrei

Oţete a ,

Acad. David Prodan (redactori responsabili), Constantin Cihodaru,
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În hotarul moşiei Bârsăneşti îşi aveau ocina în această perioadă,
Dumitraşco Mustea şi fraţii lui ( 1719) 29 , răzeşii ("Satul Bârsăneşti: răzăşesc" în
30
1774 ) şi urmaşii lui Alexandru Crupenschi: Grigorie şi fiul acestuia, Costache.
31
32
Costache Crupenschi a mai avut cel puţin şapte fraţi: lordache , Sandu ,
33
Nastasiica, căsătorită cu pitarul Mihalachi Rafailă , Maria, căsătorită cu Rosetti
34
Orăşanu, Ileana, Aniţa şi Grigore .
Un « Gligoraş Crupinschi », pitar, este amintit ca martor la 5 iulie 1737,
când Ilie Ciudin cedează a patra parte din satul Vascăuţi lui Mihai Micul vomic şi
3
lui Şerban Flondor, unchiul său . Printre boierii "ce s-au pus zlotaşi pe la ţinuturi,
cu banii stiagului ce s-au scos la octombrie 1741, octombrie 1O" îl regăsim şi pe
36
Grigorie Crupenschi "biv vtori păhamic" (fost al doilea paharnic) .
La 15 octombrie 1741, Grigorie (Giigorii, Grigorii) Crupenschi paharnic,
37
primea poruncă, să aducă lemne de foc la curtea domnească din ţinutul Bacăului .
Grigorie Crupenschi va fi nevoit să înapoieze la 15 noiembrie 1741, desetina "de
38
la biserica ungurească de la Bacău", având aceasta "testament de scuteală" . Un
Damaschin Mioc, Francisc Pali şi Ştetan Ştefănescu), volum întocmit de Haralambie Chirca,
Bucureşti, 1969, p. 32-33, nr. 24.
2
~ DRH, A, XXIII, p. 161-163, nr. 126.
25
Ibidem, p. 309, nr. 269.
26
Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, voi. III, Iaşi, 1907, p. 242-244, nr. 143.
27
Alex. 1. Băleanu, C. A. Stoide, Documente Moldoveneşti privitoare lafamilia de hoeri Neaniul,
p. 49-50, nr. 21.
2
K N. Iorga, Studii şi documente privitoare la istoria românilor, Vll 3, Bucureşti, 1904, p. 91, nr. 12.
29
Corneliu Stoica, Dictionarul istoric al localitâ[ilor trotuşene, ediţie revăzută şi completată,
Oneşti, 1998p. 27; vezi şi "pentru căci la nevoia mea nu sau atlat nimeni den ruda me să o
cumpere la o .fhamete mare ca acmu (s.ns.)", c[ Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, voi. V, Iaşi,
1908, p. 58, nr. XLIX.
30
Vedemostia (inlllului Bacâului 1774 iuni 15, în Corneliu Stoica, Valea Trotuşului. Enciclopedie,
Oneşti, 2006, p. 401 (în continuare, Valea Trotuşului).
31
Ioan Caproşu, Sâmile Visteriei Ţârii Moldovei, voi. II ( 1786-1798), Iaşi, 201 O, p. 23, 107.
32
Constantin Andreescu, op. cit., p. 381, nr. VII.
33
Ioan Caproşu, Documente privitoare la istoria oraşului laşi, voi. IX, 2007, p. 255-256, nr. 268;
un "călugăr Crupinschi" este amintit la 8 aprilie 1749 (Teodor Balan, Documente hucovinene. voi.
V ( 1745-1760), p. 55, nr. 31 ); vezi şi o Maria Crupenschi căsătorită cu Ştetan Roset, cf.
Descenden(a vornicului Manolache Ruse/, în Radu Rosetti, Cronica Bohotinului, în AARMSI, s.
II, tom. XXVIII, 1905.1906, p. 324; despre reprezentanţii familiei Crupenschi în 1830 vezi şi
Vidomostie de boierii Ţârii Moldovei (1/la(i in (arâ la 1829, în Corneliu Stoica, Valea Trotuşului,

P.· 441.

~ Octav-George Lecca, op.cit, p. 55 (Krupenski).

35

Teodor Balan, Documente hucovinene, voi. IV ( 1720-1745), p. 143, nr. 1O1.
Condica lui Constantin Mavrocordat, voi. III, ediţie cu introducere, note, indici şi glosar alcătuit
de Corneliu Istrati, Iaşi, 2008, p. 97, nr. 1819.
37
Ioan Caproşu, op. cit., voi. V, 2001, p. 45-46, nr. 71.
JR Condica lui Constantin Mavrocordat, voi. Il, ediţie cu introducere, note, indici şi glosar alcătuit
de Corneliu Istrati, laşi, 2008, p. 80-81, nr. 224.
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an mai târziu, în Condica lui Constantin Mavrocordat, la 26 ianuarie 1742,
Grigorie, fost mare paharnic, este amintit alături de fraţii lui, Lupul Crupenschi,
39
mare pitar, şi « Vasilie postelnic )) .
La Il aprilie 1742, medelnicerul Mihalache Pilat, Andrei Balş şi Iliaş mare
căpitan, sunt numiţi hotarnici pentru satele "Lătăi şi
Lăleşti", de la Hârlău,
40
proprietăţile lui Lupu Crupenschi şi "ale fraţilor săi" . Împreună cu Radu
Racoviţă, mare spătar, Grigorie Crupenschi va hotărnici părţile de moşie ale
41
vomicului Iordache Roset de la Măstacan, ţinutul Bacăului, la 25 iunie 1742 .
Constantin vodă Mavrocordat îl va trimite pe Grigorie Crupenschie la 4
septembrie 1742, să cerceteze jaloba călugărilor de la Mănăstirea Tazlău pentru
satele Paşcani, Muncel, Boreleşti, Dealul Obenilor şi siliştea Budii, din ţinutul
42
Bacăului • Acelaşi Grigorie Crupenschi era orânduit de către domnie, la 31
ianuarie 1743, să strângă alături de Vasile Roset medelnicer, banii milosteniei din
43
ţinutul Bacău pentru Patriarhia Ierusalimului .
Constantin vodă Cehan Racoviţă scria la 28 aprilie 1756, credincioşilor
boieri "Grigorie Crupenschi fost mare medelnicer şi lui Dumitraşcu fost căpitan
de lefegii" de gâlceava care izbucnise între călugării Mănăstirii Solca şi fetele lui
44
Ioan Clijan . La 6 iunie 1758, Grigorie Crupenschi deţinea din nou dregătoria de
mare medelnicer în domnia lui Scarlat Grigore Ghica, care îi poruncea să
45
hotărnicească moşia Poşorcanii, de pe Căiuţul Mare . Doi ani mai târziu, la 16
decembrie 1760, îl regăsim ispravnic al ţinutului Bacău alături de Ioniţă Roset,
46
fost mare medelnicer, "judecător de ţinutul Bacăului" . Va cumpăra la 23
octombrie 1762, de la Vasile Buhăescu, fost mare paharnic, un sălaş de ţigani
47
întreg "anume Sava, cu ţiganca lui Brânduşa şi cu cinci copii a lor"
În Catastifit! de dăjdi moldoveneşti (c. 1760), este menţionat Lupu
49
48
Crupenschi stolnic ("ţinutul Bacău: Stolnic Crupenschi, scutelnic" ). Grigorie
39

N. Iorga, Studii şi documente privitoare la istoria românilor, VI~, p. 277, nr. 515; Condica lui
Constantin Mavrocordat, voi. Il, p. 756, nr. 1582.
~o Ibidem, p. 166, nr. 501; ibidem, p. 172, nr. 523; la 10 iunie 1742, Grigorie Crupenschi, fost
paharnic, hotărnicea moşia Mănăstirii Bogdana dinspre Rădeana (T. Codrescu, Uricariul, voi.
XIV, p. 362-363).
~ 1 Condica lui Constantin Mavrocordat, voi. II, p. 209, nr. 674.
~ 2 Ibidem, p. 256, nr. 881.
~ 3 Ioan Caproşu, op. cit., voi. V, p. 198, nr. 379.
~~ T. Codrescu, Uricariul, voi. XXI, Iaşi, 1892, p. 165-166.
~ 5 Ibidem, voi. XI, Iaşi, 1889, p. 230-232; deţinea această dregătorie şi la 7 noiembrie 1758
(ibidem, voi. XVII, p. 39-40).
~ 6 Ibidem, p. 265.
~ 7 Ibidem, p. 346.
~R N. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, voi. XXII, Bucureşti, 1913, p. 98.
~ 9 Ibidem, p. 102; 7 ianuarie 1760 (Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, voi. VII, p. 275, nr.
CCXLIII), acum este menţionat şi "Cost(ache) Crupenski 2 paharnic" (ibidem); Costache
Crupenski este amintit al "2-lea spăt(ar)" la 15 martie 1767 (ibidem, p. 255, nr. CCXV).
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Crupenschi deţinea dregătoria de ispravnic al judeţului Bacău în 1761, când
Grigore vodă Calimah poruncea "credinciosului boier al Domniei Mele Grigorie
Crupenschi biv vei stolnic" să judece o pricină a răzeşilor din Răchitiş 50 . În 1762,
la 2 septembrie, Grigorie Crupenschi paharnic hotărnicea moşia Rădeana a
postelnicului Nicolae Roset 51 • În Sama Visteriei Ţării Moldovei pe anul 1764,
sunt amintiţi "Grigorii Crupenschi", mare paharnic 52 , dregătorie pe care o va
deţine în perioada 16 aprilie 17 63 53-6 iunie 17 64 54 , Lupul Crupenschi, mare
stolnic 55 , "Pahomi Crupenschie" 56 şi "Costandin Crupenschie spatar" 57 . În iulie
1765, Grigorie Crupenschi, fost mare paharnic, devenea proprietarul moşiei
Tiseşti, amintită anterior58 • Grigorie Crupenschi stăpân ea şi "la Bârsăneşti şi
Câlbe", când Grigore Ioan Calimah vodă poruncea la 12 mai 1768, lui Ioniţă biv
(fost) ispravnic de curte şi ispravnic al ţinutului Bacău şi şătrarului Gheorghe
As lan "să hotărască" părţile de moşie ale fostului mare paharnic 59 .
La 22 mai 1772, se va realiza o nouă hotărnicie "a părţilor de moşie din
Bârsăneşti şi Câlbe pe apa Sileşului, ţinutul Bacău, ale lui Grigorie Crupenschi biv
vei (fost mare, n.ns.) paharnic tăcută de şetrarul G. Aslan, de biv medelnicer
Manolache Hrisorveghi şi Costandin Paladi"60 . Divanul Ţării Moldovei "va da
carte" paharnicului Grigorie Crupenschi la 15 februarie 1773 "spre a stăpâni şi a
dijmui din toate sămănăturile ce va fi pe partea sa de moşie din Bârsăneşti din
grădini spre a lua boierescul de la oameni şezători, cu casa partea sa de moşie" 61 •
La 6 martie 1773, Grigorie Crupenschi este arătat ca vornic al Ţării Moldovei 62 .
În 1774, vornicul Grigorie Crupenschi împreună cu Mitropolitul Gavril şi cu
50

T. Codrescu, Uricariul, voi. X, p. 223-224.
Ibidem, voi. XIV, p. 379.
52
Ioan Caproşu, Sama Visteriei Ţării Moldovei pe anul 1764. Sama I (februarie-iulie), în "Ion
Neculce". Buletinul Muzeului Municipal Iaşi" (în continuare, IN) (serie nouă), 1-11, 1996-1997, p.
276; idem, Sămile Visteriei Ţării Moldovei, voi. 1 (1763-1784), Iaşi, 2010, p. 24, 42, 57, 64, 80, 90,
114, 119 (,,Manolachi Jora sîn Neculai Jora zăt Grigore Crupenschii"), 129, 143, 154, 277, 347.
53
Ibidem, p. 242.
54
Idem, Sa ma Visteriei Ţării Moldovei pe anul 1764, p. 311; idem, Sămile Visteriei Ţării
Moldovei, voi. 1 ( 1763-1784), p. 315, p. 340.
55
Ibidem, p. 80, 90, 114, 129, 143, 154,347.
56
Ibidem, p. 118, 133, 147, 158.
57
Ibidem, p. 68; "90 bani din goştină lui Costandin Crupenschii paharnicu" (ibidem, p. 141, 148).
58
Constantin Andreescu, op. cit., p. 380-381, nr. VI; la 30 mai 1780, Constantin vodă Moruzi
scria lui Costantin Crupenschi, fost mare paharnic, ispravnicul ţinutului Dorohoi, şi lui Sandu Ilie,
fost mare stolnic, cf. Teodor Balan, Documente bucovinene, voi. V (1745-1760), 1939, p. 185, nr.
94 (4).
59
Arhivele Naţionale Iaşi, Documente istorice, P. 30/25.
60
Ibidem, P. 30/26.
61
Ibidem, P. 30/28; Documente privind relatiile agrare în veacul al XVIII-lea, voi. II (Moldova),
redactor responsabil Vasile Mihordea, Bucureşti, 1966, p. 447, nr. 443 (nota 2).
62
Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, voi. XXV, Iaşi, 1933, p. 66, nr. LXVIII.
51
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obştea marilor boieri solicitau revenirea pe tronul
Grigore al III-lea Alexandru Ghica63 .
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Arborele genealogie al lui Grigore Crupenschi (cf Octav-George Lecca)64

Printre liudii amintiţi în septembrie 1776, sunt menţionaţi "dumnealui
Grigori Crupenschii, biv vei vomic" 65 , "dumnealui Constandin Crupenschii biv
vei pahamic"66 , "dumnealui Iordache Crupenschii, biv vei sulger", "dumnealui
Vasile Crupenschii, biv vei sulger67 şi "dumnealui Iordane Crurenschii biv vtorii
ifost al doilea, n.ns.) spătar" 68 şi "Catrina, sora lui Crupenschi" 6 .
La 1O aprilie 1779, se hotămiceau părţile de moşie din Bârsăneşti, ţinutul
Bacău, pe apa Sileşului, care aparţineu clucerului Costache Crupenschi 70 • Fostul
mare vomic, Grigorie Crupenschi, îl înştiinţa pe Dimitrie Ţintilă, fost vătav, de
existenţa a patru sălaşe de robi în codrii Tazlăului:
"după mulţumita ce ce-am făcut dumisale, m-am rugat de mi-au dat şi
oameni puscaşi de ai dumisale, de am mers şi am împănat codrii, şi aşa cu vrerea
T. Codrescu, Uricariul, voi. VI, p. 417, 427; Grigorie Crupenschi este menţionat ca vornic şi la
1 februarie 1774 (Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, voi. VII, p. 258, nr. CCXVIII; ibidem, p.
261, nr. CCXIX).
64
Octav-George Lecca, op.cit, p. 55 b.
65
1. Caproşu, Sama Visteriei Ţării Moldovei din 1777 (1), extras din ArhGen, IV (IX), 1997, nr. 1-2,
p. 127; Grigorie Crupenschi este amintit ca fost mare vornic şi la 23 mai 1777 (T. Codrescu,
Uricariul, voi. XIX, Iaşi, 1891, p. 14).
66
1. Caproşu, Sama Visteriei Ţării Moldovei din 1777 (1), p. 128.
67
Ibidem, p. 129.
68
Ibidem, p. 130.
69
Ibidem, p. 132; la "Giupânesele săraci" este menţionată şi "Catrina vorniceasa vornicului
Crupenschii" (Sămile Visteriei Ţării Moldovei, voi. 1 (1763-1784), p. 60); "Catrina vorniceasă,
sora lui Crupenschie" (ibidem, p. 136).
70
Arhivele Naţionale Iaşi, Documente istorice, P. 30/29.
63

16
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia XII 1 20 17
lui Dumnezeu, şi cu ajutorul ce mi-au dat dumnealui, au vrut Dumnezeu de am
71
prins numai două sălaşe de ţigani" •
În 1786, Costache Crupenschi este menţionat în Sama Visteriei ca
72
"paharnic", lordachi Crupenschi, "fiiu vornicului Crupenschii" , este amintit ca
73
7
"stolnic" iar Vasile Crupenschi ca "sulger" -J. Îi regăsim în dregătoria de clucer,
75
în iulie 1786, pe Scarlat şi Costache Crupenschi . Costache Crupenschi va deţine
funcţiile de ispravnic al ţinutului Bacău şi de căminar în 1792 76 .
O judecată pentru stăpânirea unor părţi din moşia Bârsăneşti, va avea loc
17 decembrie 1794, când Costache Crupenschi stătea "faţă în faţă" cu Meletie,
arhimandrit şi egumen al Mănăstirii Precista din Târgu Ocna 77 . Costache
Crupenschi va câştiga procesul datorită dreptului de protimisis , urmând să
întoarcă mănăstirii banii pentru partea cumpărată fără drept". Dreptul de
protimisis însemna întâietatea la cumpărarea unor bunuri de către rudele,
78
copărtaşii sau vecinii celui care vindea • Folosirea dreptului de protimisis de către
Costache Crupenschi în perioada 1794-1802, ne indică faptul că moşia
79
Bârsăneştilor nu aparţinea în întregime acestuia • Mai existau răzeşi în Bârsăneşti
80
care plăteau goştina datorată domniei în 1802 şi care aveau forţa economică
necesară pentru a ridica o biserică în 1817: "În reşedinţa comunei - Bârsăneşti,
n.ns. - există o biserică din lemn, în stare proastă, făcută de poporeni în 1817.
81
Văleatu se găseşte săpat într-o bârnă, afară la altariu" •
În timpul domniei lui Alexandru Ioan Calimah, în 1795, sunt amintiţi
Costache Crupenschi, "biv vei caminar", Costandin Crupenschi, "biv vei
paharnic", Vasile Crupenschi, "biv vei paharnic", "dumnealui Iordache
82
Crupenschi, biv vei stolnic" , Gligore Crupenschi "biv vei medelnicer, fiul

71

T. Codrescu, Uricariul, voi. XIX, p. 27-28.
~ Ioan Caproşu, Sâmile Visteriei Ţârii Moldovei, voi. II ( 1786-1798), p. 23, 107.
73
Ibidem, p. 1 1, 23, 80, 81, 91, 92, 93, 94, 166, 179; vezi şi Gh. Ghibănescu. Surete şi izvoade,
voi. VII, p. 119, nr. XCVI.
7
-1 Ioan Caproşu, Sâmile Visteriei Ţârii Moldovei, voi. Il ( 1786-1798), p. 24, 95, 168, 180.
75
Ibidem, p. 82, 95, 168, 180.
7
" Ibidem, p. 242.
77
Corneliu Stoica, Valea Trotuşului. p. 131.
n Henri H. Stahl, Satele devâlmaşe. Structura internâ a satelor devâlmaşe libere, voi. Il, ediţia a
doua, revăzută, studiu introductiv şi ediţie îngrijită de Paul H. Stahl, Bucureşti, 1998, p. 66.
79
Florin Marinescu, Acte româneşti la Sfântul Munte. Arhiva Sfintei Mânâstiri lviron, ediţie în
limba greacă, tom. 1, Atena, 2007, p. 417, nr. 705.
~o Arhivele Naţionale laşi, Documente istorice, P. 11/3; Corneliu Stoica, Dictionarul istoric al
localitâ{ilor trotuşene, p. 27.
1
~ Th. Atanasiu, Memoriu de starea bisericilor şi parohiilor ortodoxe din jude{zil Bacâu, în BOR,
XIV, nr. 6 (septembrie), 1890, p. 451 .
~~ Ioan Caproşu, Sâmile Visteriei Ţârii Moldovei, voi. II ( 1786-1798), p. 288-289; Iordachi
Crupenschi, ,,tiul vornicului Crupenschi" este Iordache fost mare stolnic (ibidem, p. 306 ).
7
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vomicului Crupenschi"
ŞI "giupânesele din casa vomicului Gligori
Crupenschi" 84 • Vor urca în dregătorie la Il decembrie 1795, Costandin
Crupenschi, care va deţine funcţia de mare ban, Iordache Crupenschi care va
primi caftanul de mare pahamic 85 şi Vasile Crupenschi, care va fi numit mare
86
spătar în 1806 .
La 29 aprilie 1796, dascălul "Dumitrace" însemna cu griJa pe un
Penticostar "să se ştiia de când am fost eu, Dumitrace (sic!) dascălu la Caraclău,
la dumnealui căminariu Costache Crupenschi" 87 . Biserica din Caraclău fusese
ctitorită prin eforturile căminarului Costache Crupenschi în 1771, fiind refăcută în
1844: "Acest Sfânt şi Dumnezeiesc lăcaş s-a zidit în cinstea Adormirii
Născătoarei de Dumnezeu, de dumnealui coconu Costache Crupenschi căminaru
la anul 1771, iar acum din nou prefăcându-se catapeteasma precum şi late odoare
trebuitoare în acest sfânt lăcaş s-a făcut de dumneaei Maria vomiceasă, cocoana
Anastasia Crupenschi şi fiul său, Costache Crupenschi, spre a lor vecinică
pomenire, la nul 1844, precum şi a celor ce vor mai ajuta pe acest sfânt lăcaş în
viitor. Scrisu sau plătit la Vătavu Dumitru şi soţia Vasâlca, anul 1877. Preot al
satului: Ştefan Gavriliu" 88 .
Costache Crupenschi era proprietarul moşiei Caraclău în 1774, potrivit
Vedemostiei ţinutului Bacăului din 15 iunie 1774 89 . Aici, Teodor Arboni va fi
hirotonit preot la "la anul 1844 noiemvrie Il, pren mijlocire dumilorsaale marilor
83

RJ

Ibidem, p. 290.

s~ Ibidem, p. 298.
85
Ibidem, p. 381; în 1804, este mentionat Iordache Crupenschi spătar (Gh. Ghibănescu, Surete şi
izvoade, voi. XXV, p. III, nr. CVI, ibidem, p. 113, nr. CVII); Costache Crupenschi era mare ban
şi în 1806 (Ioan Caproşu, Să mile Visteriei Ţării Moldovei, voi. III ( 1805-1826), Iaşi, 20 Il, p. 36).
86
Ibidem, p. 35; în 181 O, este mentionat Theodor/Todiraşc Crupenschi, al doilea logofăt (T.
Codrescu, Uricariul, voi. XIV, p. 242, 251, 253); în 1813, este mentionat Vasile Crupenschi, al
treilea vistiernic şi mare comis (Ioan Caproşu, Se/mile Visteriei Ţării Moldovei. voi. III, p. 264 ); la
10 decembrie 1816, primeşte caftan de mare ban "dumnealui căminarul Sandul Crupenschi"
(ibidem, p. 312); în 1817, "medelnicerul Enache Crupenschi, căminar" (ibidem, p. 315); în 1823,
Sandu Crupenschi "dumnealui spătar" (ibidem, p. 365); "spatar Ioniţi Crupentchi" (ibidem, p.
368); în 1823, "unui călăraş triimeţându-să după dumnealui aga Ianache Crupenschi mergând la
Ţarigrad" (ibidem, p. 418); în 1823, caftane: "dumnealui comis Iordache Crupenschi", "dumnealui
comis Manolache Crupenschi", "dumnealui aga Grigore Crupenschi" (ibidem, p. 422-423), la 23
februarie 1823, "dumnealui comis Grigori Cripenschi" şi "dumnealui postelnic Aleco
Crupenschii" (ibidem, p. 424 ); la 4 septembrie 1823, "dumnealui aga Enache Crupenschi" (ibidem,
p. 427); la 12 noiembrie 1823, "dumnealui spatar Iordache Crupenschi" (ibidem, p. 428); vezi şi
Gh. Ghibănescu, Boerii căftăni(i sub Ioan Sandu Sturza, în ArhGen, 2005, ediţie anastatică (1,
1912, nr. 6-1 1).
87
1. Caproşu şi E. Chiaburu, Însemnări de pe manuscrise şi căr(i vechi din Ţara Moldovei, voi. III
( 1796-1828), p. 7; Costache Crupenschi este mentionat căminar şi în Condiuca Li uzi/ar din 1803,
înT. Codrescu, Uricariul, voi. VII, p. 295, 297.
88
Th. Atanasiu, op. cit., p. 450-451.
89
Vedemostia (inutului Bacăului 1774 iuni 15, în Corneliu Stoica, Valea Trotuşului, p. 401.
18
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boieri: vomiceasa cucoanei Anastasăica Cru.roenschi la bisărica dumisali în satul
Caraclău. Spre ţineare di minti am însămnat" 0 .
La începutul veacului al XIX-lea existau în Ţara Moldovei 927 de sate
boiereşti (înscrise în Condica liuzilor, în 1803), din acestea 4 70 erau stăpâni te de
91
28 familii care alcătuiau boierimea mare . Familia Crupenschi deţinea 15 sate, la
fel ca familiile Donici şi Razu, atlându-se printre primele zece mari familii
boiereşti din Moldova în ceea ce priveşte proprietatea funciară (familia Batş~60
sate, Cantacuzino~ 19 sate, Catargiu~ 16 sate, Costake~28 sate, Ghica~52
sate, Miclescu~18 sate, Palade~16 sate, Rosetti~57 sate, Sturdza~65 sate) 92 .
În izvodul privind "Înpărţeala Ţiganilor pe trii boieri fraţi Cananoeşti,
anume răposatului proigumen Eftimie, răposatul paharnic Constantin şi
răposatului Ban Iordachi", din 11 octombrie 1805, sunt amintiţi şi "ţiganii ce s-au
aflat din cei daţi de zestre răposatei Spătăresii Ilinca, a dumisale Spătarului
93
Costandinu Crupenschi" . Acest Constandin îl regăsim şi sub numele de
Costache, fiind fiul lui Lupu, fratele marelui vomic Grigorie Crupenschi 94 . La 20
februarie 1804, Constantin vodă Moruzi confirma lui Casimir Panaite serdar
stăpânirea asupra moşiei Lohănesci pe care o cumpărase "prin mezat" de la
95
spătarul Constantin Crupenschi . Vremurile erau prielnice pentru spătarul
Constandin Crupenschi care va fi căftănit mare ban de către vodă la 25 martie
96
1806 . Răducanu Roset, fost mare ban, arăta Divanului cnejiei Moldovei o
scrisoare de mărturie din 12 ianuarie 1807, care era iscălită printre alţii şi de
Constandin (Costache) Crupenschi, ban şi ispravnic al ţinutului Bacău 97 • În 181 O,
Constandin (Costache) Crupenschi deţinea dregătoria de mare vomic al Ţării
98
Moldovei alături de Grigoraş Sturdza şi Th. Balş •
Familia Crupenschi va încerca să-şi extindă hotarele deţinute prin orice
mijloace. În perioada 1803-1815, Costache Crupenschi, fiul marelui vomic
Grigorie Crupenschi, se va judeca cu şavgăii de la Ocnă, tiind acuzat că a luat

1. Caproşu şi E. Chiaburu, Însemnâri de pe manuscrise şi cârti vechi din Ţara Moldovei, voi. IV
( 1829-1859), p. 296.
91
Gheorghe Platon, Alexandru-Florin Platon, Boierimea din Moldova in secolul al XIX-lea.
911

Context european. evolutie socialâ

şi

politicâ (date statistice

şi

observatii istorice),

Bucureşti,

1995, p. 148.
92
93

Ibidem, p. 148-149.
N. Iorga, Studii şi documente privitoare la istoria românilor, voi. XVI, Bucureşti, 1909, p. 90-91,

nr. 17.
~ Octav-George Lecca, op. cit., p. 55.
95
N. Iorga, op. cit., p. 253, nr. 37.
90
Idem, Documente şi cercetâri asupra istorieifinanciare, p. 83.
97
T. Codrescu, Uricariu/, voi. X, p. 254.
9
R Ibidem, voi. XX, laşi, 1893, p. 117; Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, voi. VII, laşi, 1912, p.
292: "vornic Constandin Crupenski"; ibidem, voi. IX, Iaşi, 1914, p. 157, nr. LXXV.
9
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abuziv "80 de fălci de fânaţă" din hotarul acestora 99 . În 1815, Costache
Crupenschi deţinea dregătoria de mare spătar 100 fiind menţionat ca proprietar al
101
moşiei Caraclău în Condica Visteriei Moldovei din 1816 . Patru ani mai târziu,
satele Caraclău şi Bârsăneşti sunt trecute împreună în Condica Visteriei Moldovei :
"Moşia spătarului Costachi Crupenschi şi a banului Sandu Crupenschi. Loc de
hrană au puţin. Alijverişul lor cu chiria şi cu munca. Starea a 2-a ( ... ) 104 bimici:
40 fruntaşi, 30 mijlocaşi, 34 codaşi; au 246 vite albe, 11 cai şi 76 oi; 20 scutelnici
şi 20 breslaşi ai spătarului Costachi Crupenschi, 25 scutelnici şi 17 breslaşi ai
banului Sandu Crupenschi, 15 breslaşi ai caminarului Enachi
Crupenschi, 7 trecuţi , 12 slugi fără bir ale spătarului Costachi
Crupenschi şi ale banului Sandu Crupenschi, 3 preoţi şi 2
dascăli" 102 •
La 21 noiembrie 1822 printre boierii căftăniţi de Ioniţă
Sandu Sturdza se află şi "spătaru l C. Crupenski" pe care
103
domnul "1-a făcut vei vomic de ţara de jos" . Costache
Crupenschi, vomic mare al Ţării de Jos, a fost căsătorit cu
Corneliu Stoica, Valea Trotuşului, p. 269; N. Iorga, Privilegiile şangăilor de la Târgu Ocna, în
AARMSI, s. H, tom. XXXVII, 1915 , p. 258-259; Gh. Ghibănescu, Tfrgu-Ocna. Studiu istoric, p.
640-641; vezi şi judecata pentru hotarul Rediului din 10 septembrie 1803 (T. Codrescu, Uricariul,
voi. VI, laşi , 1875, p. 256, nr. 4).
100
Gh. Ghibănescu, Tirgu-Ocna. Studiu istoric, p. 640-641.
10 1
Corneliu Istrati , Condica Visteriei Moldovei din anul/816, în AIIA!, supliment(!), 1979, p. 27;
pentru proprietarii moşiilor Bră teşt i , Brătila de Sus, Brătila de Jos, Drăgugeşti , Albele şi Poiana în
perioada 1803-1857, vezi Georgeta Crăciun, Sate răzăşeşti în Moldova la mijlocul secolului al
XIX-lea. Partea 1: date statistice, în CI, serie nouă, XII -Xlll, 1981-1982, p. 554-557: "Brăteştii:
1803---+răzăşesc; 1816: Dimitrach i Cozoni (proprietar); 1832-1845---+Iordache Lascăr (proprietar);
Brătila de Sus: 1803---+ răzăşesc; 1816---+ răzeşii şi casa serdarului Constantin Botezatu; 1845---+
răzeşi i , Mănăstirea Răduc anu şi serdar Ioan Jorăscu; Brătil a de Jos : 1803 -+Constantin Botezatu;
1832- 1845---+Răducanu
Botezatu; Drăgugeşti:
1813 -1 8 16---+răzăşesc;
1832---+Manolache
Crupenschi şi răzeşii; 1845---+Sandu Crupenschi şi răzeşii ; Albele: 1832---+Mănăstirea Berzunţ şi
răzeşii; 1845---+Mănăstirea Berzunţi, Mănăstirea Răducanu şi Mănăstirea Bistriţ a; Poiana:
1803-1816---+răzăşesc; 1832---+Manolache Crupenschi, Costache Roset şi răzeşii " .
102
Catagraji.afiscală a Moldovei din anul/820, editor Corneliu Istrati , laşi , 20 LI , p. 171 .
103
Gh. Ghibănescu, Boerii căftăni{i sub Ioan Sandu Sturza Vodă, în ArhGen, 2005 , ediţie
anastatică (I, 1912, nr. 1- 12), p. 77; vezi şi Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, voi. X, Iaşi , 1915,
p. 263, nr. CXL V: "d. hatman Costache Crupenski vei vornic al ţării de gios"; este m e nţionat
vornic la: 14 iunie 1823 (T. Codrescu, Uricariul, vo i. VI, p. 226), 9 aprilie 1827 (ibidem, voi. II,
ediţia a Il-a, laşi , 1889, p. 21 O); 20 octombrie 1827 (ibidem, voi. VII, Iaşi, 1887, p. 99); vezi şi Gh.
Ghibănescu, Surete şi izvoade, vo i. X, p. 263, nr. CXLV: "2 1 noiembrie 1822: d. spătarul Vasile
Crupenski vei vornic al ţării de sus; d. căminarul lanache Crupenski vei vameş epistat armăşiei; 22
noiembrie 1822: d. Iordache Crupenski al 2 lea postelnic; 3 decembrie 1822: d. banul Sandu
Crupenski spătar; 30 ianuarie 1823: d. al 2-lea post. Iordache Crupenschi comis; 1 l februarie
1823: d. Manolachi Crupenski comis; 12 februarie 1823 : d. sardar Grigore Crupenschi agă; 23
februarie 1823: d. Grigore Crupenschi comis; d. Alecu Crupenschi al 2-lea postelnic; 7 septembrie
1823 : d. căminar Ianachi Crupenschi; 18 noiembrie 1823 : d. căm. lordachi Crupenschi spătar.
99
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Ileana (Elena), aşa cum atestă piatra tombală descoperită lângă Biserica "Sf.
Gheorghe" din Bârsăneşti: "Supt această piatră odihneşte roaba lui Dumnezeu
Ileana soţie vomicului mare de Ţara de Jos ~ Care să zică cei câţi vor ceti
Dumnezeu s-o ierte şi s-a săvârşit la anul 1821, martie 8".
Situaţia financiară a vomicului Costache Crupenschi nu era tocmai una
fericită în 1826, acesta regăsindu-se printre datornicii Visteriei domneşti 104 • În
1827, nu-l mai aflăm nici în dregătoria de mare vomic 105 .
Potrivit Vidomostiei de boieri, întocmită în 1830, în dreptul lui Costache
Crupenschi şi a reprezentanţilor familiei, aga Iordachi Crupenschi şi aga Costachi
Bucşănescu cei care fuseseră orânduiţi cu lucrarea, vor însemna:
"vomic de Ţara de Gios, familie de 220 ani vechime, născut în satul
106
Beţăştii - ocolul Bistriţa de Sus - ţinutul Bacăului, de 80 de ani, locuieşte în
oraşul Iaşi. ( ... ) D. 4. Sandul Crupenschi, vomic de poliţie, născut la satul
Caraclău, ţin. Bacău, de 51 ani, fiul vomicului Costachi, locuieşte în oraşul Iaşi;
are moşia Caraclău, din ţinutul Bacăului; (... ) D. 6. Enachi Crupenschi, agă,
născut la satul Beţăştii, ţin. Bacăului, de 50 ani, fiul vomicului Costachi, locuieşte
în târgu Bacăului; are moşia Tisăşti, ţin. Bacăului şi părţi din moşiile în hotar
Malu, Bereşti, Stroeşti din ţin. Bacău; (... ) D. 9. Scarlat Crupenschi, spătar, născut
la Feredieni, ţin. Hârlăului, de 46 ani, fiul vomicului Iordachi, locuieşte în târgui
Bacăului; are moşia Slobozia Mielului, ţin. Bacăului, şi părţi din moşia Muncelu,
ţin. Bacăului; D. 1O. Iordache Crupenschi, spătar, născut în satul Caraclău, ţin.
Bacăului, de 46 ani, fiul vomicului Costachi, locuieşte în târgu Bacăului; are
moşia Văscăuţii în Basarabie şi parte din moşia Piticeni, din ţin. Romanului
(mort); D. 11. Alecu Crupenschi, spătar cu petac, născut în satul Polobocul, ţin.
Bacăului, de 25 ani, fiul agăi Grigori, locuieşte în satul Polobocul, ţin. Bacăului;
(... ) D. 17. Manolachi Crupenschi, comis, născut în satul Caraclău, de 36 ani, fiul
vomicului Costachi, locuieşte în satul Bârsăneşti; are părţi din moşiile Bârsăneşti
şi Poiana, ţin. Bacău; D. 18. Leon Crupenschi, comis, născut în satul Caraclău, de
34 ani, fiul vomicului Costachi, locuieşte în satul Bârsăneşti, are părţi din moşiile
Bârsăneşti şi Poiana, ţin. Bacău; D. 19. Gligori Crupenschi, comis, născut în satul
Polobocul, de 27 ani, fiul agăi Gligori locuieşte în satul Polobocul; are parte din
moşia Polobocul, ţin. Bacău; D. 20. Gligori Crupenschi, comis, născut în satul
Ioan Caproşu, Sămile Visteriei Ţării Moldovei, voi. III (1805-1826), p. 521.
Ibidem, p. 137; acum sunt amintiţi şi: Sandu Crupenschi, fost mare vornic, Ianacache
Crupenschi, fost agă, Vasile Crupenschi, fost mare spătar, Ioniţă Crupenschi, fost mare spătar,
Scarlat Crupenschi, fost mare spătar, Iordache Crupenschi, fost mare spătar, Iordache Crupenschi,
fost mare comis, Manolache Crupenschi, fost mare comis, Grigorie Crupenschi, fost mare comis,
Leon Crupenschi, fost mare comis (ibidem, p. 138-145), casa bănesei Sandului Crupenschi, casa
banului Iordache Crupenschi (ibidem, p. 164).
106
T. Codrescu, Uricariul, voi. VII, p. 291; în 1803, satul aparţinea banului Sandu Crupenschi
pentru ca în 1825, satul să aparţină bănesei Smaranda Manu (ibidem, voi. XVII, p. 352).
21
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Beţăşti,

de 27 ani, fiul banului Sandul,

locuieşte

în satul

Beţăşti;

are parte din

moşia Beţăşti, ţin. Bacăului" 107 •
Părţi din moşia Bârsăneşti deţineau în 1830, atât Manolache Crupenschi
cât şi Leon Crupenschi, fiii marelui vomic 108 . În Catalogul tinerilor primiţi cu
cheltuiala Epitropiei la Institutul Trei-Ierarhi din Iaşi din 1831, îl re găsim pe
Costachi Crupenschi, "fiu de boieriu spătariu" în vârstă de 1O ani 109 • Şcoala de la
Trei-Ierarhi va fi urmată în 1833, de Enache Crupenschi, "12 ani, fiu de boieriu
agă", Iancu Crupenschi, "11 ani, fiu de boieriu spătariu", Alecu Crupenschi, 11
ani; în 1836, de Costin Crupenschi, "18 ani, spătar Ioniţă Crupenschi" 110 • În
Adunarea Obştească a Ţării Moldovei din 31 martie 1831, care avusese ca scop
"potrivirea ocârmuirii ţării" cu Regulamentul Organic, se regăsesc şi cei doi foşti
mari vomici ai familiei Crupenschi: Costache şi Sandu 111 • Aplicarea
Regulamentului Organic a însemnat şi reformarea instituţiilor statului. Ministerul
Pricinilor din Lăuntru aducea la cunoştinţa publică "lista numirilor întărite în
ramul judecătoresc, la posturile publice în Principatul Moldovei", după
introducerea Regulamentului Organic în 1832. Nu puteau lipsi de pe aceste liste
reprezentanţii familiei Crupenschi: "Judecătoria Bacău: Prezident: Aga Enache
Crupenschi (... )Judecătoria Herţei: Prezident: Spătar Ioniţă Crupenschi" 112 •
Proprietar al moşiei Bârsăneşti este trecut în Catagrafia din 1832, doar
comisul Manolache Crupenschi 113 . Şase ani mai târziu, o parte a moşiei Bârsăneşti
era deţinută de Lucachi (,,Bârsăneşti: căminar Lucachi şi a altora" 114 ). Acesta
fusese numit în funcţia de căminar la 12 februarie 1823 115 • Căminarul Lucachi nu
este altul decât Lucachi Vinieru, care se înrudea atât cu familia Crupenschi,
"dumneaei cucoana Catinca Crupenschi, mătuşa noastră", cât şi cu familia
Rosetti, prin soţia sa, Catin ca Rosetti Teţcanu 116 •

107

Alexandru V. Perietzianu-Buzău, Vidomostie de boierii Moldovei aflaţi în ţară la 1829 (I), în
ArhGen, I (VI), 1994, nr. 1-2, p. 281-283.
108
Ibidem.
109
T. Codrescu, Uricariul, voi. VII, p. 198.
110
Ibidem, p. 200-201,214.
111
Ibidem, voi. XXI, p. 418.
112
Ibidem, voi. XII, p. 26, 28.
113
Catagrafia din 1832 (II), în Corneliu Stoica, Valea Trotuşului, p. 416.
114
Ibidem, p. 419.
115
Ioan Caproşu, Sămile Visteriei Ţării Moldovei, voi. III (1805-1826), p. 423: "căminar Lucache
Venier"; la 22 decembrie 1823, Lucache Venieri este menţionat "3 spatar" (ibidem, p. 429); în
1827, Lucache Venieri "fost mare căminar" (T. Codrescu, Uricariul, voi. VII, p. 147); un serdar
Alexandru Venier este amintit în 1803 (ibidem, p. 383), în 1817 (Ioan Caproşu, Sămile Visteriei
Ţării Moldovei, voi. III, p. 318) şi 1827 (T. Codrescu, Uricariul, voi. VII, p. 144), posibil rudă cu
Lucache Venier (Sămile Visteriei Ţării Moldovei, voi. III, p. 318).
116
1. Caproşu şi E. Chiaburu, Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei, voi. IV
(1829-1859), p. 414-415; Arhivele Naţionale Bacău, fond Prefectura judeţului Bacău, d. 111865,
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Frământările

politice din domnia lui Mihail Sturdza ( 1834-1849) nu vor
La Oneşti, la întrunirea celor patru văi, a Trotuşului, a
Tazlăului, a Oituzului şi a Caşinului era aşezarea hatmanului Alecu Aslan.
Efervesenţa revoluţionară care cuprinsese moşia lui Aslan este descrisă de Radu
Rosetti în nemuritoarele sale Amintiri: "Deloc nu se temea - Alecu Aslan, n.ns. să înfrunte ocârmuirea şi în două rânduri, cu prilejul complotului lui Leonte Radu
şi cu cel al buntului de la 1848, strânsese la Oneşti o ceată de aventurieri
moldoveni, poloni şi arnăuţi hotărâţi să sprijine cu forţa acele mişcări" 117 •
Dacă organizatorii buntului (conspiraţiei) de la 1848 nu vor avea succes,
un inamic tăcut va poposi pe aceste plaiuri, un an mai târziu, holera. Aceasta se va
abate cu furie asupra aşezărilor din valea Tazlăului şi va decima populaţia satelor
din Bârsăneşti, Caracalău sau Brătila. Urmările nefaste ale acesteia sunt
menţionate de preotul bisericii din Caraclău: "La anul 1849 iulei 6, am rămas
văduvu. Câţi au urmat boala holerii, cari numai în Caraclău au murit 35 oamini,
barbaţi cu timei, întru cari şi preoteasa mea au răposat, Ecaterina, prea care
Dumnezeu să o ierte" 118 • Conform statisticii din 1848, satul Caraclău avea 54 de
liuzi, Bârsăneştii~83 de liuzi, Brăteştii~44 de liuzi, Gura Văii~32 de liuzi,
Brătila de Jos~96 de liuzi, Brătila de Sus~ 117 de liuzi şi Poiana~97 de
li uzi 119 • Printr-o adresă înaintată oficialităţilor ruseşti, la 1 februarie 1811,
autorităţile din Ţara Românească explicau acestora ce însemna "un lud"
(liuz/liud):
"Avem cinste să arătăm Excelenţei Tale, numirea ludelor s-au orănduit în
Valahia, în domnia Domnului Alexandru Ipsilanti, la leat 1775, după ce s-a
încheiat pacea cu turcii ( ... ) au făcut aşezământ ţării, adică catagrafie de locuitori
dajnici ai ţării şi i-au aşezat în !ude. Lude va să zică o adunare de două sau trei
familii. Un tată de familie împreună cu familia lui era !ude când avea stare bună,
adică boi, vaci, oi, vie şi alt coprins; iar când nu era într-această stare, ci mai
săracă, atunci mai multe familii, doă sau trei alcătuiesc un !ude. Iar o familie
singură, cât de mult cuprins ar fi avut , nu să socotea mai mult decât un !ude.
Deosebirea la suflete bărbăteşti şi femeieşti este aceasta: că capul bărbătesc intră
în dajde la cisla satului pentru capul lui cu puţin lucru. Iar femeile nu intră
ocoli valea

Tazlăului.

f. 39-62: "Pe partea de moşie Bârsăneşti a orfanilor răposatei Catinca Vinieriu, născută Rosetti
Tefican (s.ns.)".
117
Radu Rosetti, Amintiri. Ce am auzit de la a/fii. Din copilărie. Din prima tinerefe, prefaţă de
Neagu Djuvara, Bucureşti, 2013, p. 545.
118
1. Caproşu şi E. Chiaburu, op. cit., p. 383.
119
Vasile C. Nicolau, Priviri asupra vechei organizări administrative a Moldovei, Bârlad, 1913, p.
282-283; conform catagrafiei din 1846, Brăteştii (44 de liuzi), Caraclău (54 de liuzi), Gura Văii
(32 de li uzi), Bărsăneşti (82 de liuzi), Brătila de Jos (96 de liuzi), Brătila de Sus ( 117 de li uzi),
Albile (40 de liuzi), Poiana (97 de liuzi) făceau parte din Ocolul Tazlăului de Jos, cf. T. Codrescu,
Uricariul, voi. XV, p. 383.
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nicidecum la bir, afară numai vreo femeie văduvă a vreunui bimic intră în cisla
satului, însă nu pentru capul ei ci pe seamă părlejului ce are. Iar când nu are avut
nu se supără. Iar copii locuitorilor dajnici ce se numesc boltei nu intră în dajde
mai înainte de a se însura. Iar după ce se însoară, peste un an de zile intră şi ei în
cisla satului, după a lor putere. Şi aşa, înmulţindu-să dăjdiile, s-au tot alăturat
familie lângă familie, până ce au ajuns a fi, pentru înmulţirea dăjdiilor, pentru
siricirea şi neputinţa locuitorilor, câte 5, câte 6, şi pe alocurea câte 10 şi 12 familii
la un lude" 120 •
Pentru locuitorii Ţării Moldovei alte vremuri urmau să se arate după 1850.
Zorii Unirii Moldovei cu Muntenia începeau să mijească în urma Congresului de
la Paris (1856). În 1857, printre alegătorii Divanului ad-hoc din Moldova, îi
regăsim ~e Scarlat Crupenschi ("proprietarii de casă în va/oară piste şi pân la 20
mii lei" 1 1) şi pe aga Grigorie Drăghici din "Coraclău" 122 • La 30 august 1857, şi
au exprimat voinţa pentru alegerea celor "doi deputaţi mari proprietari ai
districtului Bacău în Adunarea ad-hoc": D. Crupenschi, A. Crupenschi,
Manolache Crupenschi, C. Crupenschi, Matei Crupenschi spătar şi Lucachi
Venier (Vinieru) 123 • Vor fi aleşi deputaţi Costache Rosetti-Teţcanu (51 voturi) şi
Vasile Alecsandri (47 voturi). Au mai participat în calitate de candidaţi hatmanul
Alecu Aslan (10 voturi) şi Costachi Lupu (8 voturi) 124 • La 25 octombrie 1857, vor
fi organizate noi alegeri, pentru un loc de deputat, în urma demisiei lui Vasile
Alecsandri. Acestea vor fi câştigate de hatmanul Alecu Aslan 125 . Reprezentanţii
districtului Bacău în Adunarea ad-hoc din 1857 de la Iaşi au fost: "D. Hatman A.
Aslan, proprietar mare, D. Aga Costachi Rosetti-Teţcanu, proprietar mare, D.
Spătar Dimitrie Cracte, proprietar mic, D. Ioan a Babei, deputat sătean, D. Comis
Petrachi Brăescu, deputat de oraş" 126 . Membru al Comitetului de cercetare a
reclamaţii/ar electorale din districtul Bacău în această perioadă a fost A.
127
Crupenschi .
Urmaşul omonim al marelui vomic, Costache Crupenschi (Chiţiceanu), în
vârsta de 42 de ani, va hotămici moşia Bârsăneştilor cu Lucachi Vinieru aşa cum
atestă un document din 8 martie 1863:
Documente privitoare la economia Ţării Româneşti, voi. I (1800-1850), culese de 1. Cojocaru,
1958, p. 93-94, nr. 24.
121
Documente privind Unirea Principatelor, voi. I (1854-1857), redactor responsabil Acad. A.
Oţetea, volum întocmit de Dan Berindei (responsabilul volumului), Bucureşti, 1961, p. 44, nr. 61.
122
Rodica Iftimi, Sorin Iftimi, Alegătorii divanului ad-hoc din Moldova (1857). Un manuscris
necunoscut, în IN (serie nouă), X-XII, 2004-2006, Iaşi, 2009, p. 109; tot în 1857, sunt amintiţi
proprietarii moşiei Brătila: postelnicul Iordache Melinte şi Vasile loanei (ibidem, p. 136).
123
Documente privind Unirea Principatelor, voi. I ( 1854-1857), p. 193, nr. 250.
124
Ibidem.
125
Ibidem, p. 250-251, nr. 328.
126
T. Codrescu, Uricariul, voi. X, p. 39.
127
Documente privind Unirea Principatelor, voi. I (1854-1857), p. 166, nr. 209; ibidem, nr. 210.
120
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"Plenipotentul Mănăstirilor Precista şi Răducanu din Târgu Ocna, Ştefan
Codreanu, se adresează Preşedintelui Tribunalului Judiciar din Bacău, reclamând
că la hotărnicirea moşiei Bârsăneşti, de candidatul Tribunalului şi inginerului de
ţinut, pentru împărţirea acesteia între Costachi Crupenschi şi Lucachi Vinieru nu
s-a respectat graniţa veche cu moşia Zebea a mănăstirii, pe cursul pârâului cu
acelaşi nume şi nici de partea mănăstirii din Bârsăneşti, unde are peste 12 fălci,
rugând să i se comunice pe ce bază au întocmit respectiva lucrare, publicată în
Foaia Oficială nr. 6 din 9 ianuarie 1862" 128 •
Lucachi Vinieru va fi la rândul lui acuzat, în perioada 1862-1863, de
vecinii moşiei Bârsăneşti, Mănăstirile Precista şi Răducanu din Târgu Ocna, că
încalcă proprietatea acestora 129 • În aceste vremuri când certurile de hotar parcă nu
mai aveau sfârşit, domnitorul ţării, Alexandru Ioan Cuza ( 1859-1866) va
promulga Legea agrară (15 august 1864).
Procesul-verbal încheiat la 6 iunie 1865, de către delegatul ministerului de
Finanţe şi locuitorii din Bârsăneşti cuprinde atât numele proprietarilor care
deţineau moşii cât şi numărul celor care vor fi împroprietăriţi conform Legii
agrare din 1864:
"Pe partea de moşie Bârsăneşti a orfanilor răposatei Catinca Vinieriu,
născută Rosetti Teţican că sunt 92 locuitori şezători pe această moşie din care
sunt 29 clăcaşi cu doi boi, 50 clăcaşi pălmaşi şi 13 numai cu casă şi grădină, care
aceste două categorii de clăcaşi au a lua un loc 241 fălci din care 179 fălci (o
falcie=1,43 ha, n.ns.) 60 prăjini (o prăjină=179,02 m 2 , n.ns.) sunt arătură şi fânaţu
şi 61 fălci 20 prăjini imaş. ( ... ) Tot în acest mod s-au constatat şi pe partea de
moşie din Bârsăneşti a Domnului Costachi Crupenschi Chiţiceanu (s.ns.) că sunt
58 locuitori cu locuinţele din care sunt 19 clăcaşi cu doi boi şi 35 clăcaşi pălmaşi
şi 4 numai cu casă şi grădină, care aceste două categorii de clăcaşi au a lua la un
loc 157 Y2 fălci din care sunt 116 fălci 20 prăjini arătură şi fănaţu şi 41 fălci 20
prăjini imaş" 130 .

Corneliu Stoica, Valea Trotuşului, p. 132; Florin Marinescu, Acte româneşti la Sfântul Munte.
Arhiva Sfintei Mănăstiri lviron, ediţie în limba greacă, tom. II, Atena, 2007, p. 320, nr. A 1 963;
Costache Crupenschi, aga, este menţionat după 1847: "Şă să ştii di când m-am hirotonisit
.... vorniceasa Anastasie cu fiiul dumisale aga Costachi Crupinschi la bisărica dumnealor în satul
Caraclău. Şi spre aducere aminti am însemat, Todor Arboni preot" (1. Caproşu şi E. Chiaburu,
Însemnări de pe manuscrise şi cărfi vechi din Ţara Moldovei, voi. IV (1829-1859), p. 348); în
1865, Costache Crupenschi este menţionat ca proprietar al unei părţi din moşia Bârsăneşti cf.
Arhivele Naţionale Bacău, Fond Prefectura Bacău, D (1)11865 (39-62): "pe partea de moşie din
Bârsăneşti a Domnului Costachi Crupenschi Chificeanu (s.ns.)"; în 1831, Costache Crupenschi
avea 1O ani (T. Codrescu, Uricariul, voi. VII, p. 198).
129
Corneliu Stoica, op. cit, p. 131.
130
Arhivele Naţionale Bacău, fond Prefectura judeţului Bacău, d. 111865 f. 39-62.
128
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CURGEREA MOŞIEI BÂRSĂNEŞTI

1. Secolul al XVII-lea:
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\

Răzeşi

lrimia, fiul Chivului
(1626; 1649}
(1626; 1649}

11. Secolul al XVIII-lea:

./

!
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Grigorie Crupenschi
(1768;1772-1773)

Răzeşi

Mustea şi "fraţii lui"
(1719)

(1774)

!

Costache Crupenschi
(1779; 1794)

III. Secolul al XIX-lea:
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+-
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Costache
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Manolache
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Crupenschi
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Iordache
(1830; 1832) Crupenschi Crupenschi
(1830}
"Chiţiceanu"

!

"casa răposatului
Manolache
Crupenschi"
(-1860}

!

Costache
Crupenschi

1
""
"orfanii
răposatei
Catinca
Vinieriu"
(1864)

"Chiţiceanu"

(1863-1864)
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TESTAMENTUL SFÂNTULUI IERARH VARLAAM,
MITROPOLITUL MOLDOVEI
Pr. dr. Aurel-Florin

ŢUSCANU

The testament of Saint Hierarch Varlaam, Metropolitan of Moldova
Abstract
Commited to Secu Monastery, that had offered him shelter both in his years of
spiritual training, as weB as în his periods ofhardship and old age, Metropolitan Varlaam
wanted by a11 means to leave behind în this place of prayer his wisdom, în the form of a
testament written not long before his death.
It is an act of generosity, of faith and gratefulness towards Secu Monastery, a
place which recognizes his merits, especia11y today, after 360 years from his passing. He
will be remembered not only as a founder and a great donor, but also as a protector of the
monastery and a heavenly presence praying for the living. Secu Monastery celebrates
Saint Hierarch Varlaam on the 301h of August, together with his disciple, Saint Hierarch
John, Bishop of Roman.
Keywords: Metropolitan Varlaam, Secu Monastery, Roman Episcopacy, hegumen,
testament
Mitropolitul Varlaam al Moldovei, trecut în Sinaxarul BOR la 30 august,
ca Sfântul Ierarh Varlaam, a fost, fără indoială, un om providenţial al bisericii în
secolul al XVII-lea, apropiat colaborator şi sfetnic al ilustrului domn, iubitor de
cult şi cultura, Vasile Lupu 1•
Roadele acestei fructuoase cooperări stau astăzi mărturie: Biserica Sf. Trei
Ierarhi din Iaşi, unde au fost aduse moaştele Sf. Cuvioase Parascheva de la
Constantinopol (iunie 1941 ), Colegiul şi tipografia de lângă această mănăstire,
primele cărţi de învăţătură în limba română ieşite de sub teascurile acestei
tiparniţe (Cazania lui Varlaam, 1643, Sinodul de la laşi, 1642), precum şi toată
activitatea cultural-religioasă de la jumătatea secolului al XVII-lea din Moldova,
toate sunt legate de numele celor doi 2. Pregătirea intelectuală şi calităţtile sale 1-au
făcut cunoscut pe mitropolitul Moldovei Varlaam şi în afara graniţelor, dovadă
fiind faptul că în anul 1628 a fost trimis într-o misiune la Kiev şi Moscova, iar în

Pr. prof. univ. dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, voi. Il, editia a 11-a,
1994, pp. 16-31.
2
Pr. prof. univ. dr. Mircea Păcurariu, Dicţionarul Teologi/ar Români, Editura Enciclopedică,
Bucureşti, 2002, pp. 509-51 O.
1
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anul 1639 se întampla un lucru unic în istoria Bisericii Ortodoxe Romane, când
acesta s-a numărat printre candidaţii la scaunul de patriarh ecumenic 3 •
Între domnitor şi mitropolit s-a cimentat o legătură indisolubilă, o armonie
deplină, iar atunci când Vasile Lupu a fost înlăturat de la tron, în anul 1653,
retrăgându-se spre Hotin, şi mitropolitul Varlaam s-a retras "la munte la
Manastirea Secui", metania sa, neputând să accepte ungerea noului domn
Gheorghe Ştefan 4 • Se reîntorcea la Secu, de unde plecase în urmă cu 21 de ani şi
va rămâne aici încă patru ani, până la sfârşitul vieţii.
Mitropolitul era foarte ataşat de această mănăstire şi vom vedea, în cele ce
urmează, câteva aspecte revelatoare în acest sens.
Varlaam intrase în cinul monarhal aici, la mănăstirea Secu, în anul 161 O,
iar mai apoi, în calitate de egumen, a coordonat viaţa administrativ-gospodarească,
dar şi pastoral-misionară a acestei obşti până la 1632, când a fost ales, într-un mod
neobişnuit, direct la rangul de mitropolit al Moldovei, din poziţia sa de
arhimandrit şi stareţ 5 .
Atâta timp cât 1-au ajutat puterile fizice, el a continuat la Secu activitatea,
dar fără a mai putea valorifica, aşa cum făcuse pe vremea lui Vasile Lupu 6 •
Tipamiţa de la Iaşi îşi încetase activitatea în acea vreme, aşa încât
mitropolitul se va îngriji mai mult de latura administrativ-gospodarească, de
bunurile sale şi ale mânăstirii.
În ultimii patru ani de viaţă, cât a vieţuit la mănăstirea Secu după
retragerea din scaunul mitropolitan, Varlaam şi-a redactat în mai multe rânduri
testamentul, ultimul fiind datat la 18 august 165 7, cu putin timp înainte de a se
duce "în casa cea de lut a moşilor săi" 7•
Au trecut 360 de ani de atunci, un prilej de aducere aminte şi de cinstire a
memoriei ctitorului.
Bunurile personale pe care le moştenise sau le primise în timpul vieţii sate, vii, prisăci, mori, case etc. -le va încredinţa prin acest testament (sau diată),
mânăstirii Secu, aşa cum el însuşi mărturiseşte: "că nu le-am făcut cu banii
Mănăstirei, nici cu a Mitropoliei, ce le-am făcut cu slujba mea, cum scrie şi
zapisul Măriei Sale /o Gheorghe Ştefan Voevoda" 8.
Pr. Niculae Şerbănescu, La 300 de ani de la moartea mitropolitului Varlaam al Moldovei, în
"Biserica Ortodoxă Română", anul LXXV, 1957, nr. 10, pp. 1012-1035.
4
Pr. prof. univ. dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române ... p. 29.
5
N. Iorga, Istoria Literaturii româneşti, voi. 1, Ed. II, Bucureşti 1925, pp. 252, 269. În acea
vreme, mitropolit al Moldovei era ales episcopul de Roman, aşa cum a fost cazul lui Dosoftei şi
multor alţi ierarhi.
6
Pr. Scarlat Porcescu, Locul mitropolitului Varlaam în Biserica Ortodoxă şi în viafa culturală a
poporului român, în ,,Mitropolia Moldovei şi Sucevei", anul XXXIII, 1957, nr. 10-12, pp. 841-861.
7
Pr. prof. univ. dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române ... p. 29.
8
V.A. Urechia, Autografele lui Varlaam Mitropolitul, A.A.R.S. Il, Tom X, Bucureşti, 1889, pp.
6-8
3
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Cât priveşte hotărârea sa de a încredinţa mânăstirii Secu toată agoniseala
sa, mitropolitul menţiona categoric că aceasta este voinţa lui şi "nimeni să nu aibă
treabă cu averea lăsată mănastirii, nici chiar nepoţii lui" 9 . Este o preţioasă
mărturisire pentru moravurile înaltului cler din acea vreme.
Ne vom opri, în cele ce urmează, la acest valoros document, întocmit în
ultimul an al vieţii sale pământeşti (7165 = 1657): "o scrisoare cu limbă de
moarte şi cu blăstăm cum las svintei Mănastiri Sacului.. .. " 10•
Testamentul mitropolitului Varlaam din 1657 a fost publicat de istoricul
V .A. Urechia în anul 1889 cu unele mici omisiuni, precum şi de Emil Diaconescu
în anul 1957, cu unele revizuiri ale textului 11 •
Din conţinutul acestui document aflăm date clare despre bunurile
materiale de care dispunea fostul mitropolit.
Astfel, el lăsa Mânăstirii Secului prisaca din Dealul lui Vodă cu patru
fălci de vie, cu crama şi cu pivniţa de la Giuleşti. Dealul lui Vodă este în podgoria
Cotnari spre Bădeni, unde mitropolitul avea aceste proprietăţi 12 •
Tot lângă Cotnari, în satul Giuleşti, mitropolitul mai avea o prisacă. La
acea vreme apicultura era foarte apreciată, pe lângă mierea de albine, ceara era
foarte căutată şi se folosea la fabricarea lumânărilor.
O a treia prisacă lăsată Mănăstirii Secu era în Poiana Colibiţa, aflată pe
dreapta râului Bistriţa, la nord de Piatra Teiului, lângă satul Zahoma 13 •
Tot prin aceasta scrisoare testamentana, mitropolitul mai dăruieşte
mănăstirii o prisacă (a patra), cu zămnic, cu moară şi cu piuă de păsat din satul
Lunea, în ţinutul Neamţului (comuna Vânători) 14 •
Apoi, satul Borceşti (astăzi dispărut) din ţinutul Sucevii, cu prisaca (a
cincea) şi cu tot venitul şi satul Brătuleşti cu moară, cu heleşteu şi cu tot venitul
din ţinutului Romanului (astăzi satul Ion Creangă).
Din acest document vedem că mitropolitul Varlaam încredinţează
Mănăstirii Secu tot avutul său de uz gospodăresc: o trăsură căptuşită cu pastav şi
bubou (postav mai gros) cu patru cai negri, cu hamuri; că/dari de făcut bere
pentru casă, pentru fiert rachiu, tigăi, tingiri, lighene, ibrice, diverse blide din
plumb, talgere, vase din lemn, pe care le avea atunci în locuinţa sa din mănăstire

9

Ibidem.
Ibidem.
11
V.A. Urechia, op. cit., Emil Diaconescu, O importantă dona fie a mitropolitului Varlaam făcută
Mănăstirii Secu!, în "Mitropolia Moldovei şi Sucevei", anul XXXIII, nr. 10-11-12, oct.-dec. 1957,
pp. 828-834. Documentul îl redăm în anexele acestui material (vezi Anexa).
12
Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităfilor şi monumente/ar medievale din
Moldova, Bucureşti, 1974, p. 215.
13
V.A. Urechia, op. cit., p. 8.
14
Ibidem.
10
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"în casă şi pe afară", cuhnea (bucătăria), fără ca cineva să poată strica această
donaţie, nici chiar cei dintre rudele sale trupeşti 15 •
Mitropolitul Varlaam întăreşte această danie şi prin alte acte care au
aproape acelaşi conţinut, dispunând, în mod categoric, ca nimeni sa nu se
amestece în cele hotărâte de dânsul. Într-un astfel de act se află unele adaosuri,
şterse apoi, care priveau pe sora sa Catrina 16 .
Un lucru ni se pare interesant: nici unul dintre aceste acte nu are semnătura
mitropolitului Varlaam, doar pecetea sa de mitropolit!! Diata din 1657 a fost
scrisă de Gheorghe Olăcariul, care "a fost de fată", cum mărturiseşte Ioan,
episcopul de Roman, Ieromonahul Gheorghe de la Secui, cu tot soborul mănăstirii
şi călugărul Atanasie, egumenul de la Snagov, un fost ucenic al lui Varlaam. Cei
prezenţi la întocmirea documentului arată că mitropolitul Varlaam nu mai putea
iscăli actele lui, deoarece "au fost bolnav, fulgerat de mâni ... ", iar în alt loc se
spune: "iară a iscăli zapis eli nu poate părintele iscăli, că a fost bolnav, ce, unde-i
trebuie, punea pecetea" 17. Probabil mitropolitul a avut o pareză în ultima etapă a
vieţii sale.
Documentul la care facem referinţă poartă doar pecetea aplicată cu numele
18
"Varlaam Mitropolitul" •
Satul Borceşti, prevăzut în această diată, fusese întărit Mănăstirii Secu şi
de Vasile Lupu la 14 martie 1638 19 •
Cel de-al doilea sat daruit de către mitropolit Mănăstirii, este satul
Brăteşti, ţinutul Romanului, la 20 ian. 1665. Acesta a fost dăruit Mănăstirii Secu
de Nistor - după călugarie Nicodim - Batiste, rudă cu ctitorul mănăstirii Nistor
Ureche. 20
Cat priveste poiana Colibiţa, despre care aminteşte documentul, ea a
făcut obiect de dispută între mănăstirea Secu şi Schitul Pionul - Hangu. La 27
aprilie 1660 (7168), Mitropolitul Sava al Moldovei, împreună cu egumenul
Gheorghe de la Secu şi soborul mănăstirii, daruiesc "o poiană ce se chiamă
Colibita di ceaia parte de Bistrita, care poiană ne-a fost danie de la Sfintia Sa
părintele răposatul Varlaam. Deci noi, încă am socotit cu egumenul Gheorghe şi
noi şi tot soborul de la Sf Mănăstire de la Sacul şi ne-am tocmit cu !arest
Arhivele Naţionale Istorice Centrale (ANIC), fond Mănăstirea Neamţ, LXXXVII - 17, apud
V.A. Urechia, op. cit., A. A. R. S. II, Tom X, Bucureşti, 1889, p. 5.
16
Ibidem.
17
Augustin Z.N. Pop, Neamul Mitropolitului cărturar Varlaam al Moldovei, Bucureşti 1939, p. 5;
ANIC, fond cit., LXXXVII- 17.
18
Augustin Z.N. Pop, op. cit., p. 5; DicJionarul literaturii române de la origini până la 1900,
Bucureşti, 1979, pp. 882-885.
19
Dionisie Udişteanu, Mănăstirea Secui. Mărturii documentare culese de la Arhivele Statului
Bucureşti, Tipografia Mănăstirii Cernica- Ilfov, 1943, p. 21.
20
ANIC, fond cit., LXVIII/4 ; Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităfilor şi
monumente/ar medievale din Moldova, Bucureşti, 1974, p. 123.
15
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egumenul şi cu tot soborul de la Schit (Pianul) şi le-am dat această poiană, care
mai sus scriem Colibiţa, din capul poienii de sus, din pârău până în Vărsatul.
Iar la alte moşii ci vor fi a Sfintii Mănăstiri a Sacului, di iastă parte de
Bistriţa, la nimic să nu vă mai amestice. Aşişdere nici noi de acum înainte să nu
mai avem nici o treabă cu acea poiană Colibiţa, nici dintr-alţi călugări care să
vor ridica pe urma noastră, nici odinioară în veci ... "21
La rândul său Iorest, egumenul schitului Pianul, cu tot soborul, arăta la 28
aprilie 1660 (7168) că s-a tocmit cu mitropolitul Sava şi cu egumenul Gheorghe
de la Secu şi soborul acestei mănăstiri, pentru Poiana Colibiţa "care poiană ni-au
fostu danie şi de la Sfinţia Sa răposatul părintele Varlaam; pentru când am dat
noi bani de-am scos butuci, de-am făcut săpături "22 •
Din răspunsul egumenului Iorest reiese că mitropolitul Varlaam dăruise
poiana Colibiţa mai întâi schitului Pianul, ctitorie a hatmanului Gheorghe, fratele
domnitorului Vasile Lupu, iar mai pe urmă a lăsat-o mănăstirii Secu, care o va
restitui, aşa cum se cuvenea, schitului Pianul. Acest schit mai avea în Eosesie "o
curătură ... din pădure întreagă, ce se chiamă Colibiţa pe apa Bistriţei" 3.
Această curătură fusese vândută de Ştefan Florescul la anul 1643
,,giupânului Gheorghe mare paharnic", fratele lui Vasile Lupu şi ctitorul bisericii
Schitului Pianul (Hangul) 24 •
Prin dania mitropolitului Varlaam, schitul Pianul îşi întregea proprietatea
poienii Colibiţa.
Între cele două mănăstiri au existat câteva conflicte pe această temă, dar
ele au luat sfârşit odată cu retrocedarea de către mănăstirea Secu a acestei poieni,
Colibiţa, schitului Pianul.
La anul 1798, Macarie, egumenul de la schitul Hangul (Pianul), scria lui
Sofronie, egumenul Mănăstirii Neamţ şi Secu, despre încălcările făcute de
călugarii nemţeni în poiana Colibiţa Hanganilor, rugându-1 să dispună încetarea
încălcării proprietăţii 25 .
În loc de concluzii
Legat sufleteşte de Mănăstirea Secu, care 1-a găzduit atât în anii formării
sale duhovniceşti la tinereţe, cât şi în anii neputinţelor sale, la batrâneţe,
mitropolitul Varlaam a ţinut cu "limbă de moarte" să lase acestei vetre monahale
agoniseala sa.
21

ANIC, fond cit., CXXX/33.
Ibidem, CXXX/34.
23
Ibidem.
24
N. Stoicescu, op. cit. p. 348; vezi notele 4, 5 şi 6 (p. 386). Schitul s-a mai numit Schitul lui
Silvestru, având hramul Pogorârea Sf. Duh.
25
ANIC, fond cit., CXXX/64.
22
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Este un act de generozitate, de credinţă şi de recunoştinţă faţă de
mănăstirea sa de metanie, care îl pomeneşte astăzi la împlinirea a 360 de ani de la
mutarea sa la veşnicele locaşuri, nu doar în rândul marilor ctitori şi donatori ci şi
ca protector al mănăstirii şi rugător în ceruri, prăznuindu-lla 30 august, împreună
cu ucenicul său Sf. Ierarh Ioan, episcopul Romanului.
Anexa

Diata mitropolitului Varlaam (august 1657)
"În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sf. Duh, Amin. Adică eu, robul lui
Dumnezeu Varlaam, mitropolit biv Suceavschii, scriu această scrisoare cu limbă
de moarte şi cu blăstăm, cum las svintei Mănăstiri Sacului prisaca din Dealul lui
Vodă, cu patru falei de vie şi cu cramă cu pivniţă; şi prisaca de la Giuleşti,
aşişderea o am dat Mănăstirei cu casă şi cu zemnic, prisaca de la Bistriţa den
Colbiţa, aşişderea o am dat Mănăstirei.
Prisaca din Lunea cu zemnic şi cu moară şi cu pive de păsat, aşişderea o
am dat Mănăstirei. Satul Borceăti şi cu prisaca şi cu tot venitul aşişderea l-am dat
Mănăstirei. Satul Brătuleşti cu moară şi cu haleşteu şi cu tot venitul aşişderea l-am
dat Mănăstirei. Cociue (trăsura) cu postav şi cu bubou (suman, postav mai gros),
cu patru telegari negri şi cu hamuri, cu toate aşişderea o am dat Mănăstirei.
Aşişdere căldări de beare şi de casă şi celea de rachiu şi tigăi şi tingiri şi
leaghinuri cu ibric şi blide de plumbu şi talgere şi câte vase de lemnu şi toată
povijiia (obiecte casnice) casei, câte sunt în casă şi den afară, cu mici cu mari,
toate le-am lăsat Mănăstirei.
Si cuhnea cu bubou şi buti şi poloboace şi coşuri toate le-am lăsat
Mănăstirei.

Iar cine se va amesteca şi a lua dintr-acestea eate scrie mai sus, sa fie
procleat şi neertat de Domnul Dumnezau şi de Precista şi de Svetai Ioan Crestitel
şi de noi, amin".
Leat 7165 (1657)
Pecetea: "Varlaam Mitropolit"
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ŞCOALA CATOLICĂ PRIMARĂ DIN IAŞI

ÎN SECOLUL AL XIX-LEA
Lect. univ. dr. pr. Fabian DOBOŞ
Primary Catholic School in Iasi in the 19th Century
Abstract
2017 is a festive year for the Catholics from Moldavia, as they celebrate 200
years from the establishment of the primary Parish School from Iasi, a cultural place
which, during the years, has settled the base for the human, intellectual and religious
formation ofthousands of children.
I intend, throughout the present article, to describe the main points from the
activity of the primary School from Iasi in the l9 1h century.
We can see in this article the efficient collaboration between the religious orders
(Franciscans, Jesuits, the sisters Notre Dame de Sion), which have brought their
contribution in order to accomplish the final target of the school: the multilateral
formation ofthe children from Moldavia, no matter what religious confession they had.
Key words: Catholic Church of Iasi, primary catholic school, Franciscans, Jesuits, the
Congregation Notre Dame de Sion, Dioceses of Iasi, Joseph Bonaventura Berardi,
Dominic Jaquet, the Catholic Seminar Iasi.

Argument
Anul 2017 este unul festiv pentru catolicii din Moldova, întrucât se
împlinesc 200 de ani de la înfiinţarea Şcolii Parohiale Primare din Iaşi, lăcaş de
cultură care de-a lungul anilor a pus bazele formării umane, intelectuale şi
religioase a mii de copii.
De menţionat că misionarii, atât franciscanii cât şi iezuiţii, care au activat
pe teritoriul Moldovei au avut dintotdeauna ca punct prioritar formarea
intelectuală a catolicilor, odată cu educaţia umană şi religioasă. Astfel, în anul
1589, domnul Moldovei, Petru Şchiopul, îi îndemna pe catolici să-şi trimită copiii
la şcoala pe care urmau să o deschidă călugării iezuiţi 1•
Primul episcop de Iaşi, Nicolae Iosif Camilli ( 1884-1894), într-o scrisoare
adresată în 1885 Ministerului Instrucţiunii Publice şi Cultelor, afirma că Şcoala
2
din Iaşi exista "din cele mai vechi timpuri" •
În paginile următoare, vom prezenta succint principalele momente din
activitatea Şcolii primare din Iaşi în perioada secolului al XIX-lea.
Cf. Anton Despinescu, Scurt istoric al Bisericii Catolice din Moldova, ms., Iaşi, 1995, p. 24.
Arhiva Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi (AERC Iaşi), voi. 111861, f. 90; cf. D. Doboş,
Biserica şi şcoala, Editura "Presa Bună", voi. 1, laşi, 2002, p. 45.
1

2
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Şcoala parohială

din Iaşi în secolul al XIX-lea
In anul 1817, ultimul episcop de Bacău, Iosif Bonaventura Berardi,
convins de importanţa educaţiei copiilor catolici moldoveni, a redeschis şcoala
primară parohială din Iaşi 3 • Pentru întreţinerea gratuită a celor 34 de copii înscrişi
în 1817 în sus-numita şcoală, care proveneau din familii catolice şi luterane,
Mons. Berardi cerea Congregaţiei De Propaganda Fide un ajutor financiar. Întradevăr, congregaţia i-a trimis 50 de scuzi, promiţându-i că-i va oferi subsidii şi în
anii următori 4 • Episcopul Berardi 1-a numit ca prim director al şcolii primare
parohiale din Iaşi pe preotul diecezan maghiar Emeric Deenes, care a dat un
impuls puternic învăţământului catolic, în pofida caracterului său labil şi al
comportamentului său nestatornic 5 .
Ultimul episcop de Bacău, Iosif Bonaventura Berardi, avea să
mulţumească, în anul 1818, Congregaţiei De Propaganda Fide, pentru ajutorul
financiar pe care îl primise pentru buna funcţionare a şcolii parohiale de la Iaşi 6 .
Pentru perioada 1819-1825, informaţiile documentare interne sau externe
privind şcoala parohială lipsesc. Acelaşi părinte, Petru Tocănel, opinează că din
cauza lipsei de mijloace de susţinere, dar şi de personal adecvat pentru predarea
materiilor, şcoala a fost închisă de mai multe ori în perioada menţionată 7 .
Despre situaţia şcolii relata şi vicarul apostolic Iosif Gualtieri, într-o
scrisoare adresată la 30 octombrie 1826 Monseniorului Pietro Caprano, aflat la
Roma, căruia îi aducea la cunoştinţă "starea de nemulţumire generală" care se
Informaţia despre anul redeschiderii a ajuns până la începutul acestui secol doar prin tradiţie,
nefiind încă găsite documente în ceea ce priveşte acest subiect. Ideea redeschiderii şcolii din Iaşi a
fost lansată mai întâi de către misionarul Giovanni de! Nero, OFM eonv., care, prin scrisoarea din
17 iulie 1815 informa eongregaţia De Propaganda Fide că fondurile Misiunii din Moldova permit
înfiinţarea unei şcoli pentru copiii catolici. În cadrul proiectului şcolar schiţat de Giovanni de!
Negro, elevii urmau a comunica în limba românâ (lingua moldovana), limbă vorbită de majoritatea
celor 24.000 de catolici existenţi la acea dată în Principatul Moldovei (Arhiva eongregaţiei pentru
Evanghelizarea Popoarelor- AeEP, fond Scritture riferite nei congressi - Se, Moldavia, voi. 7, f.
145).
4
AeEP, fond Se, Moldavia, voi. 7, f. 379, 394.
5
Dănuţ Doboş, Storia de/le opere sociali cattoliche ne/la Moldavia (Romania), seco/o XIXOprima meta de/ seco/oXX0 , ms., Roma, 2001, p. 12.
Potrivit părintelui cercetător Petru Tocănel OFM eonv., preotul Deenes a fost suspendat în 1826
de către prefectul Iosif Gualtieri pentru faptul ca ar fi aspirat la funcţia de episcop de Bacău. În
mod indirect, el se făcuse astfel vinovat pentru provocarea opoziţiei mitropolitului de Iaşi, dar şi a
boierilor moldoveni la nominalizarea unui episcop catolic în Moldova. Totodată, pr. Tocănel
afirma că pe lângă calităţile care îi erau recunoscute, părintele Deenes se dovedise şi un intrigant
care, după o perioadă de activitate la Baraţi şi Pustiana, a dus o viaţă de "vagabond" în Moldova.
A murit la Tămăşeni în anul 1828 (P. Tocănel, Storia delia Chiesa Cattolica in Romania, voi. 3,
partea 1, Padova, 1965, p. 225-226).
6
P. Tocănel, op. cit., p. 164.
7
Ibidem, p. 162.
3
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catolice şi provocată de închiderea repetată a şcolii.
Totodată, părintele Gualtieri scria că tratativele purtate în trecut de vicarii
apostoliei Paroni şi Zaberoni cu provincialul de Ungaria, în vederea trimiterii la
Iaşi a unui preot învăţător pentru limbile germană şi polonă s-au dovedit a fi falite.
La sfârşitul scrisorii sale, pr. Gualtieri cerea de la Nunţiatura Apostolică din Viena
o subvenţie pentru şcoala din Ia~i, ştiut fiind faptul că un astfel de subsidiu fusese
acordat şcolii din Bucureşti 8 . Intr-o scrisoare, adresată la 23 decembrie 1826
cardinalului Cappelani, prefectul Congregaţiei De Propaganda Fide, vicarul
apostolic Gualtieri confirma faptul că se afla în căutarea unei persoane, pentru
şcoala din Iaşi, cunoscătoare a limbilor germană şi polonă. O cerere în acest sens
fusese adresată şi cardinalului Brenner, consilier la Cancelaria de Stat pentru
Afaceri 9 . Acelaşi vicar apostolic al Misiunii din Moldova explica, la 23 ianuarie
1827, într-o scrisoare adresată Monseniorului Pietro Caprano, secretarul
Congregaţiei De Propaganda Fide, motivele care au stat la baza deciziei de
închidere a şcolii de la Iaşi. În mod explicit, vina era atribuită congregaţiei
romane, care nu voia să susţină îndeajuns financiar această şcoală 10 •
Răspunzând unui chestionar trimis de secretariatul Congregaţiei De
Propaganda Fide, la 6 februarie 1827, pr. Gualtieri făcea cunoscut faptul că
rezidenţa din Iaşi dăduse un local propriu pentru şcoala parohială, care putea fi
mărit dacă era necesar, dar nu putea asigura necesarul pentru achiziţionarea de
cărţi sau alte lucruri necesare bunei funcţionări a instrucţiei şcolare. Deoarece nu
era vorba de sume exorbitante, problema putea fi rezolvată cu ajutorul familiilor
catolice interesate să-şi vadă instruiţi copiii. Totodată, pr. Gualtieri specifica
faptul că rezidenţa de la Iaşi, având o situaţie economică precară, nu-şi putea
permite să întreţină profesorul şcolii, al cărui stipendiu era de 1O zechini anual.
"Şcoala e atât de necesară - îşi încheia pr. Gualtieri raportul - că poate fi
considerată unicul mijloc pentru menţinerea sfintei noastre religii în inima
catolicilor cu ajutorul educaţiei creştine ce o va primi tineretul" 11 •
Situaţia şcolii pare a fi rămas aceeaşi până la venirea în Moldova, ca vicar
apostolic, a preotului Carol Magni. Descriind condiţiile generale ale Bisericii din
Iaşi, acesta constata, în octombrie 1832, că tinerii catolici creşteau fără a primi o
instrucţie religioasă adecvată, situaţie care impunea redeschiderea urgentă a şcolii
parohiale 12 • Momentul mult aşteptat de toată lumea a fost anunţat de pr. Magni
cardinalului Podicini, prefectul Congregaţiei De Propaganda Fide, într-o
scrisoare din 15 noiembrie 1833. La acea dată, vicarul apostolic Carol Magni
anunţa sosirea la Iaşi a misionarilor Anton de Stefano şi Filip Nicola. Cu ajutorul
manifesta în rândul

populaţiei

8

ACEP, fond SC, Moldavia, voi. 8, f. 143.
Ibidem, f. 178v.
10
Ibidem, f. 20 1v.
11
Ibidem, f. 206-207.
12
P. Tocănel, op. cit., p. 249.

9
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celui de-al doilea, episcopul avea să redeschidă şcoala publică pentru copm
catolici din Iaşi " pentru a putea, cu ajutorul acestui mijloc, incepe in Biserică
învăţarea doctrinei creştine" 13 .
Noul învăţător, preotul Filip Nicola, şi-a prezentat propriul proiect privind
activitatea şcolii, într-o scrisoare adresată, la 17 mai 1834, Congregaţiei De
Propaganda Fide, arătând că dorea să facă o ,,şcoală parohială aşa de necesară
precum pâinea". ,Jn această şcoală - scria învăţătorul -, stăteau speranţele
catolicilor pentru regenerarea spirituală a copiilor lor" 14 •
Vicarul apostolic Magni a făcut eforturi imense pentru a menţine şcoala de
la Iaşi. ,,Am susţinut şcoala - scria acesta, la 5 octombrie 1834, procuratorului
general al Fraţilor Minori Conventuali, pr. IosifParoni- şi 34 de copii cu pomana
mea şi cu munca mea de învăţător. Această şcoală a stârnit mult interes in oraş şi
a fost o surpriză pentru populaţie prezenţa agentului Austriei in ziua de 7119
august la examenul public, unde au fost distribuite premii consistente in cărţi bine
legate şi două medalii de argint; ultimele mi-au fost dăruite de un domn, restul lea plătit săracul Nicola" 15 •
În anul 1835, materiile de învăţământ la şcoala primară parohială din Iaşi
erau: religia, limba germană, limba română, citirea şi matematica 16 •
Vicarul apostolic Petru Rafael Arduini 1-a numit, în 1841, ca director al
şcolii din Iaşi pe părintele Eugen Zapolski OFM Conv., polonez născut la Iaşi,
care a fost foarte apreciat atât de către copii, cât şi de către superiorii săi, întrucât
predica foarte bine, chiar şi în limba română 17 • Cea mai mare problemă a şcolii de
la Iaşi a fost mereu lipsa resurselor financiare. Cu această problemă s-a confruntat
18
şi succesorul lui Rafael Arduini, episcopul Paul Sardi .
Episcopul Anton de Stefana menţionează, într-o relatare din 18 ianuarie
1852, existenţa şcolii din Iaşi alături de cele din Huşi, Săbăoani, Galaţi şi Petreşti,
menţinute prin eforturile Vicariatului Apostolic al Moldovei şi ale Operelor
Pontificale din Lyon 19 •
Părintele Iosif Clementis, profesor la şcoala din Iaşi, în relatarea trimisă
Congregaţiei De Propaganda Fide în decembrie 1858, descria şcoala din Iaşi
13

ACEP, fond SC, Moldavia, voi. 9, f. 407.
Ibidem, f. 429.
15
P. Tocănel, op. cit., p. 265.
16
AERC Iaşi, d. 111861, f. 77.
17
Dănuţ Doboş, Biserica şi şcoala, voi. 1, p. 52-53; cf. IosifGabor- Iosif Simon, Necrolog, 16002000, Iaşi, 2001, p. 36-37. Părintele Zapolski fusese trimis la studii în Cetatea Eternă de episcopul
Rafael Arduini, care îl aprecia pentru buna cunoaştere a limbilor străine, atât de necesare la şcoala
parohială. Pr. Zapolski trebuia să-I înlocuiască pe profesorul Domseiffer, de care episcopul
Arduini nu era mulţumit, aşa cum singur mărturisea într-o scrisoare din 14 august 1841 adresată
Congregaţiei De Propaganda Fide (ACEP, fond SC, Moldavia, voi. 10, f. 228v.).
18
ACEP, fond SC, Moldavia, voi. 10, f. 391.
19
Ibidem, voi. 11, f. 227.
14
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drept una iconoclastă, din cauza absentei imaginilor lui Cristos sau ale sfintei
Fecioare Maria. În acelaşi raport pă;intele Clementis afirma că şcoala era
frecventată atât de băieţi cât şi de fete, de toate naţiunile şi credinţele, elevii
învăţând scrierea, citirea şi matematica20 .
Problema învăţătorului la şcoala din Iaşi avea să fie pusă din nou în
discuţie de vizitatorul apostolic Iosif Tomassi, în anul 1862, dată la care acesta
solicita pentru Iaşi venirea a doi misionari, unul german şi altul polonez, pentru a
prelua direcţiunea şcolii parohiale 21 •
În 1864, an în care cursurile primare au devenit obligatorii şi gratuite
pentru toţi copiii din România 22 , Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor a pus
condiţii cu privire la caracterul şcolii şi la limba de predare (româna) 23 .
Legea învăţământului, promulgată de guvernul român în 1879 şi
completată prin publicarea program ei de studii în 1881, cerea ca planul şcolilor
primare private să se conformeze programei de stat de acelaşi nivel 24 . Prin urmare,
şi Şcoala Primară Parohială din Iaşi, ~entru a-şi putea continua existenţa, a trebuit
să accepte noile dispoziţii ale statului 5 .
Registrul elevilor pentru anul şcolar 1894-1895 reproduce carnetele de
note ale tuturor celor 52 de copii înscrişi în şcoala parohială din Iaşi, care era
26
condusă de părintele Felix Wierciilski, rectorul Seminarului diecezan • În acest
an, pe 1 decembrie 1894, directorul Wierciilski a primit pentru şcoală din partea
Ministerului Instrucţiunii Publice şi Cultelor diverse materiale didactice (unele
"tabele intuitive", o hartă a României şi un formular pentru registre). Prin
scrisoarea din 25 ianuarie 1895, părintele Wierciilski îi mulţumea ministrului
Take Ionescu pentru susţinerea oferită copiilor catolici 27 . Disciplinele care erau
studiate în şcoala din Iaşi în perioada episcopatului Mons. Dominic Jaquet (18951903) erau grupate în 3 secţiuni: I -limba română (scrisul şi exerciţii gramaticale,
Dănuţ Doboş, Biserica şi şcoala, voi. 1, p. 53.
P. Tocănel, op. cit., p. 497.
22
Alois Moraru, "Incursiune în istoria celor 20 de ani ai Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi", în
Buletin istoric, nr. 5 (2004), Iaşi, p. 17.
23
AERC Iaşi, voi. 111861, f. 49. În 1864 şcoala primară parohială din Iaşi era frecventată de 43 de
elevi catolici. Ca învăţător activa Carol Sfrogner, care preda limba română şi limba germană
(Ibidem, f. 50).
24
Arhiva Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei, fond Sant'Uffizio, Rerum variarum, 1900, voi.
III, fascicul10, De scholis mixtis in Romania et in Grecia, f. 16.
25
AERC Iaşi, voi. 1/1861, f. 77.
26
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Institutul Notre Dame de Sion Iaşi, voi. 1/1894, f. 1-52. Elevii erau
împărţiţi în trei clase: clasa 1 (24), clasa a II-a (14), clasa a III-a (14). Toţi erau de confesiune
catolică, însă niciunul nu avea nume românesc, majoritatea copiilor fiind de origine poloneză sau
germană. Trebuie notat şi faptul că la şcoala primară parohială din Iaşi se înscriau şi copii
proveniţi din toată Moldova, nu doar aceia care trăiau în Iaşi.
27
Arhivele Naţionale Bucureşti, fond Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, voi. 649/1895, f.
24-25.
20
21
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lectura, exerciţii de memorie şi de reproducere liberă), II - alte ştiinţe (religia,
istoria, geografia, exerciţii de intuiţie), III - perspicacitatea (caligrafia, desenul,
cântul, educaţia fizică) 28 • În anul 1895-1896, şcoala număra 72 de înscrişi 29 . În
acel an, în clasa I s-a înscris şi un copil catolic de origine română, Carp Grigore,
care va obţine pe parcurs rezultate mai bune 30 •
În raportul pe care 1-a trimis pe 6 martie 1896 Congregaţiei De
Propaganda Fide, episcopul Jaquet se plângea de lipsa fondurilor, amintind că
trebuia să întreţină şi şcoala primară parohială, în care copiii studiau gratis.
Conform informaţiilor sale, şcoala avea în acel an 70 de elevi. Mons. Jaquet
recunoştea, pe de o parte, că, datorită profesorilor seminarului, şcoala parohială
nu-l costa decât salariul profesorilor de limbă română (1.200 lei pe an), care
trebuiau să aibă, conform normelor impuse de legea română, o diplomă oficială;
pe de altă parte, episcopul i se plângea prefectului Miecislau Led6chowski că, cu
veniturile episcopi ei (1 0.000 lei), nu reuşea să acopere toate cheltuielile:
întreţinerea, reparaţia, restaurarea reşedinţei şi ajutoarea misionarilor din parohiile
sărace. El scria: "Sfântul Scaun m-a sfătuit să nu suprim această şcoală, însă eu
mă întreb: cum pot să o menţin?".
Totuşi, episcopul Jaquet nu dorea să suprime şcoala şi pentru că ea avea o
faimă bună, întrucât la examenele pe care trebuiau să le susţină elevii în faţa unei
comisii de stat, aproape toţi erau la înălţime. Buna reuşită a elevilor îl făcea să fie
foarte mulţumit, fiindcă în tinerii catolici care au obţinut o diplomă şi educaţie
serioasă în credinţă, el vedea deja începutul împlinirii marelui său vis, acela al
formării unei elite catolice româneşti 31 .
Pe 18 noiembrie 1896, Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor a
reînnoit autorizaţia gentru şcoala primară parohială din Iaşi, acordându-i şi
recunoaşterea statală 3 .
În anul şcolar 1896-1897, şcoala avea 46 de elevi 33 • În anul următor,
numărul

celor înscrişi în

şcoala

din

Iaşi, condusă

din toamna anului 1897 de

părintele Francisc Janik SJ, rector al Seminarului diecezan, era de 50

34

către

.

Cf. Arhivele Naţionale Iaşi, fond cit., voi. 111900.
Arhivele Naţionale Iaşi, fond cit., voi. 111894, f. 53-137. Ei erau împărţiţi în felul următor: clasa
I (37), clasa a II-a (16), clasa a III-a (15), clasa a IV -a (4).
30
Arhivele Naţionale Iaşi, fond cit., voi. 111894, f. 53. În acest an şcoala era frecventată şi de către
alţi copii români, ortodocşi (Ibidem, f. 70-71, 77).
31
ACEP, fond Nuova serie, rubrica 109/1898, voi. 142, f. 4v.-5r. Episcopul Jaquet vedea o strânsă
legătură între şcoala primară parohială din Iaşi şi Colegiul Cipariu pe care 1-a deschis pentru
educaţia băieţilor în acelaşi oraş în 1895. El dorea ca băieţii care terminau cursul primei şcoli să se
înscrie Ia colegiu pentru a continua formarea umană, culturală şi religioasă. În opinia episcopului
de laşi, doar în acest fel catolicii din Moldova ar fi putut să formeze, în decursul timpului, o
f:utemică elită culturală (Cf. Dănuţ Doboş, Biserica şi şcoala, voi. 1, p. 54).
2
Dănuş Doboş, Biserica şi şcoala, voi. 1, p. 54.
28
29
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În anul 1898 în şcoală erau 59 de copie 5, în 1899 fiind înscrişi 55 36 .
Într-o scrisoare trimisă pe 4 mai 1898 de către episcopul Jaquet ministrului
general al iezuiţilor, părintele Luigi Martin, autorul i se plângea de faptul că
directorul şcolii, părintele Janik, îl informase că provincialul iezuit de Galiţia,
părintele Jan Badeni, i-a cerut să înceteze predarea în şcoala primară începând cu
luna iulie a anului 1899 37 . Episcopul îşi continua scrisoarea în felul următor:
"Doresc să vă aduc la cunoştinţă acest fapt pentru că în zadar îi scriu
provincialului, şi apoi, bunăvoinţa pe care mi-aţi arătat-o la Roma, sfinţenia
intenţiilor şi înălţimea gândurilor îmi dau speranţa că voi fi bine primit".
Episcopul îl ruga pe ministrul general să intervină pe lângă provincialul Galiţiei în
favoarea sa, pentru că, dacă iezuiţii abandonau învăţământul, el trebuia să închidă
şcoala. Motivaţiile Mons. Jaquet erau bine fondate:
1. Nu aş putea să găsesc în altă parte profesori bisericeşti pentru a o
menţine. Din cauza problemelor pastorale, nu-mi ajung preoţii seculari pentru a
învăţa, decât doar după vreo zece ani. Cu siguranţă, va fi inutil să-i aduc la Iaşi pe
franciscani, având în vedere că de acum încolo sunt excluşi din parohia de Iaşi,
( ... ) pentru a sta sub acelaşi acoperiş cu iezuiţii şi să acţioneze sub ordinele lor.
2. Nici nu-mi pot imagina să-i aduc drept profesori pe laici, pentru că sunt
schismatici; este mai bine să închid şcoala.
3. Să lăsăm la o parte inconvenientele de a avea profesori schismatici întro parte a localului, ocupat la stânga, la dreapta şi deasupra de sălile seminarului
sau de chiliile iezuiţilor. Ceea ce e mai grav ( ... ). Nu pot menţine şcoala dacă nu
trimit iarăşi [pentru a preda] o parte dintre seminarişti, însă nu mai pot apela la
această soluţie 38 .

Arhivele Naţionale Iaşi, fond cit., voi. 111894, f. 139-219. Elevii formau patru clase: clasa I ( 16),
clasa a II-a (14), clasa a III-a (1 1), clasa a IV-a (5).
34
Arhivele Naţionale Iaşi, fond cit., voi. 111894, f. 222-293. Elevii erau distribuiţi în felul următor:
clasa I (Il), clasa a II-a (15), clasa a III-a (12), clasa a IV-a (12).
35
Arhivele Naţionale Iaşi, fond cit., voi. 111894, f. 296-365. Elevii erau împărţiţi în patru clase:
clasa I ( 17), clasa a II -a (1 4), clasa a III -a ( 17), clasa a IV -a (1 1).
36
AN Iaşi, fond cit., voi. III 894, f. 369-446. Distribuţia elevilor era următoarea: clasa I ( 17), clasa
a II-a (1 2), clasa a III-a (14), clasa a IV -a (12).
37
Încă de la sosirea lor în Moldova ( 1885), iezuiţii s-au arătat foarte interesaţi de apostolatul
printre tineri, sperând să aibă printre ei vreun novice. Pentru a-i ajuta în această acţiune, episcopul
Jaquet a acceptat, pe 19 mai 1896, înfiinţarea "Şcolii apostolice", în care studiau 12 băieţi, însă
această iniţiativă a luat sfârşit pe 5 mai 1900 (Arhiva Seminarului Diecezan Iaşi, voi. 5811896, f.
180v.; cf. Alois Moraru, Seminarul catolic laşi, 1886- 29 septembrie- 1996, ms., Iaşi, 1996, p.
53).
38
Archivum Romanum Societatis Iesu, fond Galic. Moi. Russia, 1897-1912, 1011, fascicul Galic.
1011, XXV, 1-30, scrisoarea 5, f. 1-3.
33
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După intervenţia

ministrului general, provincialul iezuit de Galiţia le-a
permis iezuiţilor să continue să predea în şcoala parohială. Confirmarea acestui
fapt este că în anii următori părintele Janik a rămas director al şcolii 39 .
Numărul elevilor înscrişi la începutul secolului al XX-lea în şcoala
primară parohială din Iaşi era următorul: 1900 - 4040 , 190 1 - 4041 , 1902 - 48 42 .
După plecarea din Moldova a episcopului Jaquet, în şcoala parohială erau
înscrişi, în toamna anului 1903, 60 de copii, conform informaţiilor pe care
administratorul apostolic Iosif Malinowski le-a trimis Asociaţiei Propagation de
la Foi din Lyon 43 .
Pe 13 mai 1904, şcoala a fost inspectată de către revizorul de Iaşi, 1.
Petrovici. Procesul-verbal semnat cu această ocazie conţine câteva informaţii
importante cu privire la structura şi mersul şcolii: director era părintele iezuit
Francisc Janik, erau 4 clase care urmau programa de stat; elevii din clasele I şi a
II-a făceau lecţiile împreună, într-o sală, în timp ce aceia din clasele a III-a şi a
IV-a studiau într-o altă aulă; toţi profesorii aveau autorizaţia ministerului;
materiile erau predate într-un mod serios; în aule şi în cancelarie se găseau
portretele familiei regelui Carol; imnul regal se cânta în mod regulat sub
conducerea profesorului 44 .
Concluzie
Şcoala Primară Parohială

de la Iaşi a fost, de-a lungul secolului al XIX-lea,
un important mijloc de formare umană, intelectuală şi religioasă pentru copiii din
acest oraş. Toţi misionarii care au condus Vicariatul Apostolic al Moldovei în
această perioadă s-au interesat îndeaproape de bunul mers al şcolii, principala
problemă cu care s-au confruntat fiind slabele resurse financiare.
De admirat colaborarea între ordinele călugăreşti (franciscanii, iezuiţii,
surorile Notre Dame de Sion) care şi-au adus o contribuţie la unison pentru a
ajunge la scopul ultim al şcolii: formarea multilaterală a copiilor din Moldova,
indiferent de confesiunea religioasă a acestora.

Cf. Arhivele Naţionale laşi, fond cit., voi. 1/1894; 1/1900.
Arhivele Naţionale laşi, fond cit., voi. 111900, f. 1-52. Distribuţia pe clase era următoarea: clasa
1 (8), clasa a II-a (13), clasa a III-a (8), clasa a IV-a (11).
41
Arhivele Naţionale laşi, fond cit., voi. 1/1900, f. 53-105. Numărul copiilor pe clase era
următorul: clasa 1 (13), clasa a II-a (6), clasa a III-a (12), clasa a IV-a (9).
42
Arhivele Naţionale Iaşi, fond cit., voi. 111900, f. 106-164. Elevii erau împărţiţi în patru clase:
clasa 1 (17), clasa a Il-a (8), clasa a III-a (8), clasa a IV -a (15).
43
Arhiva Oeuvre Pontificale Missionnaire din Lyon, fond Lettres en provenance des missions
d'Europe, fascicul D- 161. Eveche de laşi. Correspondance de 1883 a 1913, scrisoarea 020329.
44
Arhivele Naţionale laşi, fond cit., voi. 2/1900, f. 2. Acelaşi proces verbal indică destinaţia celor
cinci aule care formau şcoala: 2 săli pentru lecţii, una pentru profesori, una pentru materialul
didactic, o sală de mese pentru copii.
39
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REFERINŢE PRIVIND IMOBILUL ÎN CARE A FUNCŢIONAT
SOCIETATEA DE GIMNASTICĂ "TURNVEREIN" DIN

GALA ŢI (1879-1887). CASA ANTREPRENOR THEODOR
TRANCU 1 DR. IOAN PAPANICOL
(STR. MAIOR IANCU FOTEA NR. 17)
Dr. Adrian POHRIB
lnformation on how the Galati Gymnastics Society "Turnverein" Building
Functioned (1879-1887). Entrepreneur Theodor Trancu/Dr. Ioan Papanicol House
(No 17 Major Iancu Fotea Street)
Abstract
For those researching the real estate patrimony of the city of Galaţi, this article is
highlighting some references with regards to the way the Gymnastics Society
"Turnverein" function between 1879 and 1887. Next this building became "Entrepreneur
Theodor Trancu/Dr. Ioan Papanicol House" at No 17 Major Iancu Fotea Street.
Keywords: real estate patrimony, Galaţi, gymnastics society
Denumirea străzii. Strada Maior Iancu Fotea este amplasată în zona
a oraşului Galaţi. Mergând pe str. Domnească este prima stradă la stânga,
după Parcul Mihail Eminescu şi Biserica Greacă, perpendiculară pe cele două
străzi pe care le leagă (strada Nicolae Bălcescu şi strada Domnească), cu o ramură
cotită la stânga spre sediul Comunităţii Elene.
Iancu F otea (1800-1877) a reprezentat, în egală măsură, unul din marii
proprietari, dar şi una din personalităţile proeminente ale oraşului Galaţi. El este
cel care răspunde apelului public lansat în anul 1836 de postelnicul Ioan Cuza de a
contribui prin subscripţii la construirea unei şcoli publice. Apelul era adresat
populaţiei oraşului "dar şi ţinutaşilor de toate clasurile, mai vârtos proprietarii de
moşii, care cu toţii se folosesc din comerţul acestui port". Iancu Fotea a contribuit
cu suma de 800 lei, fiind al doilea clasat după domnitorul Mihail Sturdza, care a
donat 5.000 lei 1•
La 16 august 1845, pe când exercita funcţia de agă, Iancu Fotea a fost
desemnat pentru a-i oferi domnitorului M. Sturdza, din partea locuitorilor oraşului
centrală

1

Paul Păltănea, Istoria oraşului Galaţi de la origini până la 1918, voi. 1, Editura Porto-Franco,
1994, p. 341.
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Galaţi,

o medalie din aur, având pe avers chipul domnitorului, iar pe revers o
2
corabie, stema Galaţi lor, cu inscrisul "Recunoştinţa Gălăţenilor, 16 august 1845" •
În perioada premergătoare Unirii Principatelor, Iancu Fotea, prieten de
altfel cu viitorul domn al principatelor, exercita prerogativele funcţiei de
preşedinte al Tribunalului Covurlui, însă, în anul 1857, el este destituit din funcţie,
fiind înlocuit cu P. Malaxa, pentru că răspândise în public informaţii despre
represiunile făcute chiar de Vogoride asupra unor prefecţi şi preşedinţi de
tribunale care aveau vederi unioniste. Abuzul a continuat prin ştergerea acestuia
de pe listele de alegători, alături de vomicul Alexandru Cuza, Costache Negri şi
banul Gh. Mărăcine, preşedintele Tribunalului. În cele din urmă, datorită luptei
dusă de unionişti, el a fost ales deputat ca reprezentant al marilor proprietari 3 .
În anul 1942, Primăria oraşului Galaţi intenţiona să realizeze ample lucrări
de sistematizare, ocazie cu care este făcută o trecere în revistă a tuturor străzilor,
cu indicarea motivelor care au stat la baza acordării denumirii lor. În cazul străzii
Maior Fotearegăsim următoareamenţiune:"Denumită astfel în cinstea unui mare
proprietar din zonă care avea gradul de maior, şi care a exercitat funcţia de
judecător al oraşului în timpul domniei lui Mihail Strurdza. A fost ales ca
reprezentant unionist în divanul ad-hoc" 4 .
Construirea şi proprietarii imobilului din str. Maior Iancu Fotea nr.
17. În cele ce urmează vom formula câteva aprecieri legate de imobilul situat pe
str. Maior Iancu Fotea nr. 17, dispus pe colţul drept al buclei care duce către
sediul Comunităţii Elene din Galaţi.
Istoriografia şi documentele de arhivă consemnează pe maiorul Iancu
Fotea ca fiind proprietarul unui teren destul de întins, amplasat între străzile
Domnească şi Mavramol, teren care a fost parcelat şi vândut în vederea construirii
de imobile, acesta fiind unul din argumentele care a impus denumirea străzii.
Spre exemplu, chiar Comunitatea Elenă din Galaţi a cumpărat, în luna mai
a anului 1866, terenul pe care avea să fie construită Biserica cu
hramul"Schimbarea la Faţă a Domnului" 5•
2

/bidem, p. 322.
/bidem, voi. II, Galaţi, 1995, pp. 76-77. Au fost aleşi deputaţi ai orăşenilor Alexandru Ioan Cuza
cu 266 voturi şi Costache Negri cu 265 voturi. Deputaţii proprietarilor mari au fost Lascăr
Catargiu şi Iancu Fote, iar reprezentantul ţăranilor a fost Răducanu Sava din Tămăoani.
4
Arhivele Naţionale Galaţi, fond Primăria oraşului Galaţi, d. 25011942, f. 38
5
Gh. N. Munteanu-Bârlad, Galaţii, Galaţi, <1927>, p. 189. Construcţia Bisericii greceşti cu
hramul "Schimbarea la Faţă a Domnului" a început la 6 august 1866 şi s-a sfinţit la aceeaşi dată în
anul 1872. Atât punerea pietrei fundamentale cât şi sfinţirea bisericii s-a făcut de către episcopul
Dunării de Jos, Melchisedec Ştefănescu. Clădirea sfântului locaş s-a făcut prin subscripţii din
partea membrilor comunităţii elene din Galaţi, îmeţinerea fiind făcută din veniturile proprii.
Imprejurul bisericii au fost clădite imobile destinate clericilor şi şcolii confesionale elene (Moise
N. Pacu, Cartea judeţului Covrului. Note geografice, istorice şi îndeosebi statistice, Bucureşti,
1891, p. 132).
3
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Patru ani mai târziu de la acest eveniment, doctorul C. Stavrides cumpără
de la Iancu Fotea un teren aflat în imediata vecinătate a terenului achiziţionat de
Comunitatea Greacă 6 , teren pe care avea să-I înstrăineze nouă ani mai târziu, în
1879 7 , Societăţii de Gimnastică "Tumverein" din Galaţi (1876) 8 .Aceasta a edificat
pe terenul din str. Fotea un imobil descris ca fiind: "un singur corp de clădire
aşezat pe linia străzii (n.a. str. Iancu Fotea), construcţie de zid şi paiantă solidă,
învelită cu tablă de fier, ce conţine un mare salon de reprezentaţii, cu o mare
scenă, două rânduri de galerii şi una cameră pentru garderobă şi păşitor aşezat pe
pământ. În frontul clădirii, la parter, se află o sală de restaurant şi alta de biliard, la
etaj, patru camere de întruniri, bibliotecă şi restaurant aşezate pe linie iar în
subterană se află trei camere pentru bucătărie, servitori etc. şi trei beciuri boltite
cu cărămidă. În partea dinspre vest are: un vestibul, o sală de mâncare şi o
garderobă aşezată pe pământ şi zidită masiv, acoperită cu tablă de fier. În curte se
mai află o galerie din paiantă acoperită cu tablă, servind pentru focul guglelor,
împrejmuirea este parte din zid şi parte din lemn" 9 .
Se impune precizarea că în anul 1883 Societatea de Gimnastică a
contractat un împrumut de 15.000 lei de la Societatea Creditul Funciar Urban din
Bucureşti pentru o perioadă de 20 de ani, instituind ipotecă asupra imobilului.
Cum societatea debitoare nu a reuşit să achite ratele prevăzute în contract,
imobilul este scos la vânzare prin licitaţie publică de Tribunalul Judeţului
Covrului, Secţia a 11-a, fiind adJudecat, la 28 august 1887, de către Ionas Chatiner
contra sumei de 16.100 lei aur 1 •
Doi ani mai târziu, la 1 iunie 1889, Ionas Chatiner, de profesie comerciant,
vinde lui Teodor Trancu, antreprenor de lucrări publice, imobilul fostă proprietate
a Societăţii de Gimnastică, contra sumei de 13.000 lei. În actul de vânzarecumpărare se precizează că imobilul, "megieşit la nord cu zisa str. Foti, la sud cu
Achiziţionarea terenului a fost făcută cu actul autentificat de Tribunalul Judeţului Covurlui la nr.
12911870 (pentru referinţă vezi Arhivele Naţionale Galaţi, fond Tribunalul Judeţului Covurlui,
Secţia l-a Acte Autentice, actul autentificat la nr. 833 din 21 martie 1898, d. 711898).
7
Conform actului autentificat de Tribunalul Judeţului Covurlui la nr. 34011879.
8
Termenul "Tumverein" 8 provine din limba germană turnen - a practica gimnastica şi verein club, uniune, vezi www.britannica.com. Societatea de Gimnastică din Galaţi a fost înfiinţată în
anul 1876, vezi Primele societăţi şi cluburi din România ... , www.scritub.com. Primele asociaţii
sportive înfiinţate la noi în ţară au fost: Societatea de Dare la Semn Bucureşti (1862), în care se
practica în exclusivitate tirul, Bukarester Tumverein ( 1867) şi Societatea Centrală Română de
Arme, Gimnastică şi Dare la Semn Bucureşti (1876), cunoscuta si sub denumirea de "Tirul", cu un
rol deosebit în dezvoltarea educaţiei fizice si sportului romanesc, prin organizarea sistematica a
concursurilor si instituirii de noi ramuri sportive. Pentru oraşul Galaţi, vezi Societatea de
gimnastică, dare la semn, scrimă şi muzică din Galaţi. Statute, Tipografia "Buciumul Român",
1906, Galaţi.
9
Arhivele Naţionale Galaţi, fond Tribunalul Judeţului Covurlui, Secţia l-a Acte Transcrise, actul
transcris Ia nr. 506 din 28 august 1887, registrul5911887, f. 220-222.
10
ldem, actul transcris la nr. 506 din 28 august 1887, registrul 59/1887, f. 220-222.
6
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dl Vlasto, la est cu locul Comunităţii Greceşti şi la vest cu dl Sclavu", era vândut
"dimpreună cu tot materialul de pe el provenit din incendierea clădirii zidită pe el
de Societatea de Gimnastică din Galatz, fostă proprietară" 11 •
A vând în vedere faptul că imobilul fusese afectat de sinistru, dar şi
profesia noului proprietar, acesta adresează o cerere Primăriei, care, la 5 august
1889, eliberează lui Trancu Theodor, armean după nume, autorizaţia cu nr.
114911889 pentru "a construi o casă de locuinţă în despărţirea a II-a, str. Foti",
document care reprezintă actul de naştere al imobilului situat astăzi pe str. Maior
Iancu Fotea nr. 1i 2• Având în vedere menţiunea din actul de vânzare, este foarte
probabil ca o parte din materialele de construcţie provenite de la imobilul care a
aparţinut Societăţii de Gimnastică să fi fost refolosite la ridicarea noului imobil.
După nouă ani de la construire, la 21 martie 1898, Teodor Trancu vinde
imobilul din str. Maior Foti nr. 10 13 doctorului Ioan Papanicol contra sumei de
43.000 lei. În actul de vânzare se precizează că "locul e în mărime de 1O stânjeni
faţa dinspre strada Foti, lungimea dinspre vecinătăţile cu Comunitatea Elenă e de
22 stânjeni, dinspre G. Sclavu e de 24 stânjeni şi 4 palme, iar fundul e de 9
stânjeni şi 4 palme dinspre locul actualmente al d-lui Kender" 14 •
După 43 de ani, la 20 ianuarie 1941, doctorul Ioan Papanicol vinde
familiei dr. Gheorghe Lupescu şi dr. Natalia Lupescu, contra sumei de 870.000
lei, imobilul din str. Maior Foti, recenzat de această dată la nr. 7. În actul de
vânzare-cumpărare imobilul este descris ca fiind: "compus din una casă parter
având opt camere, un hol, una terasă, două marchize, iar ca dependinţe trei camere
cu geamlâc, una spălătorie, una magazie pentru lemne, un beci, împreună cu
curtea respectivă cuprinsă la nord cu str. Maior Foti, sud, cu clădirea etaj
proprietatea mea, răsărit, proprietatea Comunităţii Elene şi apus cu proprietatea
Gh. Sclavu". De asemenea, se preciza faptul că imobilul suferise grave avarii în
urma cutremurului din noaptea de 9 spre 1O noiembrie 1940, după cum rezulta şi
din certificatul no. 3.669 din 1O ianuarie 1941 al Serviciului de Constatare al
Circumscripţiei a II-a Galaţi din Administraţia Financiară Covrului, precum şi din
11

1dem, actul autentificat la nr. 926 din 1 iunie 1889, d. 611889. Actul a fost transcris de Grefa
Tribunalului Covrului la nr. 319/1889. Probabil incendiul a fost unul extrem de grav şi datorită
lipsei apei. N.C. Nanu, în Călăuza oraşului Galaţi (1925), prezintă o listă a gurilor de apă pentru
stingerea incendiilor (hidrante), cel mai aproape de imobilul în cauză fiind amplasat în dreptul
Bisericii Greceşti f. 15. hidrantul de pe str. Foti era amplasat în dreptul Bisericii. Conform
aceluiaşi autor, str. Foti începea din str. Domnească şi se termina în Mavramol având recenzate nr.
2-20 partea dreaptă, 1-17 partea stângă (p. 32).
12
Arhivele Naţionale Galaţi, fond Primăria municipiului Galaţi, d. 96/1889, f. 79.
13
Este pentru prima oară când se face referire la nr. poştal, documentele anterioare făcând referire
doar la despărţire/cvartal şi stradă.
14
Arhivele Naţionale Galaţi, fond Tribunalul Judeţului Covurlui, Secţia 1-a Acte Autentice, actul
autentificat la nr. 833 din 21 martie 1898, d. 711898. Actul a fost transcris de Grefa Tribunalului
Covrului la nr. 444/1898.
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certificatul no. 223 din 8 ianuarie 1941 al Primăriei municipiului Galaţi.
Vânzătorul îşi rezerva dreptul de a locui în imobilul înstrăinat până la 1 aprilie
1941, dar şi dreptul de servitute, alături de ceilalţi locatari, în ceea ce priveşte
calea de acces către imobilul cu etaj construit în fundul curţii 15 •
Câteva luni mai târziu, la 8 februarie 1941, doctorul Ioan Papanicol vinde
aceleiaşi familii şi imobilul cu etaj amplasat în fundul curţii contra sumei de
500.000 lei, instituind, totodată, clauza de a putea locui într-un apartament
amplasat la etaj până la sfârşitul vieţii, fără a plăti chirie noilor proprietari.
Reparaţiile imobilului şi ale apartamentului în care urma să locuiască dr.
Papanicol, care fuseseră afectate de cutremurul din noiembrie 1940, cădeau, de
asemenea, în sarcina familiei Lupescu 16 •
Declaraţia individuală pentru impunerea veniturilor proprietăţilor clădite
la recensământul din anul 1942 consemnează în calitate de contribuabili pe
Lupescu Gheorghe şi Natalia, primul având ocupaţia de medic militar, cu gradul
de maior. În ce priveşte proprietăţile deţinute, documentul atestă existenţa a două
corpuri de clădire (un imobil cu un singur nivel şi un imobil cu etaj),
compartimentate în trei apartamente pentru locuit, cu menţiunea: "În prezent
imobilele sunt în curs de reparaţie în urma avariilor pe care le-au suferit clădirile
în urma cutremurului de la 1O noiembrie 1940" 17 •
Primul imobil, fără etaj, alcătuit din şase camere, un hol, dependinţe şi un
garaj, era locuit de proprietari. Din cel de-al doilea imobil, situat în fundul curţii,
care dispunea de pater şi etaj, proprietarii au închiriat apartamentul nr. 2 de la
parter (alcătuit din cinci camere şi dependinţe) către Făinaru Cecilia, conform
unui contract din 30 octombrie 1941, contra sumei de 45.000 lei anual. La etajul
imobilului era dispus apartamentul nr. 3, cu acelaşi număr de camere, pus la
dispoziţia fostului proprietar, dr. 1. Papanicol, cu titlu gratuit până la sfârşitul
vieţii 18 •
În anul 1945, familia de medici Lupescu Gheorghe şi Natalia şi mută
temporar domiciliul la Bucureşti, probabil datorită sarcinilor de serviciu, pe str.
15

lbidem, actul autentificat la nr. 44 din 20 ianuarie 1941, d. 111941, f. 168, 234.
lbidem, actul autentificat la nr. 44 din 8 februarie 1941, d. 3/1941, f. 236, 259.
17
Lucrările de reparaţii au vizat ambele corpuri de clădire, astfel că procesul-verbal de impunerea
proprietăţilor încheiat de Administraţia Financiară Galaţi la 30 august 1945, găsea "ambele corpuri
de case în stare de locuit", Arhivele Naţionale Galaţi, fond Administraţia Financiară Galaţi Dosare impuneri persoane fizice, d. 11179, f. 9.
18
lbidem, f. 1-2, 6. Procesele-verbale nr. 355 din 29 decembrie 1941 şi 592 din 30 august 1945
pentru impunerea veniturilor din proprietăţile clădite menţionează ca locatar al apartamentului nr.
3, situat la etaj, pe fostul proprietar dr. 1. Papanicol (ibidem, f. 3 verso, 9 verso ). Actul
autentificatde Tribunalul Judeţului Covurlui, la nr. 44 din 8 februarie 1941 (d. 3/1941, f. 236, 259)
preciza:"Eu, vânzătorul, îmi rezerv dreptul personal de a locui până la sfărşitul vieţii mele într-un
apartament din imobilul de mai sus fără a plăti vreo chirie soţilor cumpărători, şi care apartament
va fi reparat şi întreţinut în bună stare de soţii cumpărători tot timpul vieţii mele".
16
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Câmpineanu nr. 35, fapt atestat de o procură prin care aceştia împuternicesc pe
avocatul Teodor Găucă din Galaţi să le reprezinte interesele în relaţia cu
Administraţia
Financiară,
în contextul unor neînţelegeri legate de
supraimpozitarea proprietăţii (în epocă erau destul de frecvente acţiunile de
contestare în instanţă a proceselor-verbale de impune, în special în cazul
proprietăţilor mai mari) 19 •
Conform unei declaraţii din 2 iunie 1946 a doctorului Gheorghe Lupescu,
imobilul din str. Foti nr. 7 avea ca chiriaşi în imobilul din faţă (fără etaj) pe
Iancovici Oscar, iar în imobilul din spate (cel cu etaj) pe Făinaru Avram, Dorfman
E., şi doctorul Pa~anicol I., care a locuit până la 1 mai 1947 într-un apartament,
fără a plăti chirie 2 •
În baza Decretului nr. 92 pentru naţionalizarea unor imobile, publicat în
"Buletinul Oficial" nr. 36 din 20 aprilie 1950, imobilul este trecut în proprietatea
statului, figurând la poziţia nr. 301 cu menţiunea: "Lupescu Gheorghe şi Natalia,
5 apartamente, Galaţi, str. Pavel Tcacenco nr. 7".
Declaraţia pentru stabilirea impozitului asupra clădirilor şi terenurilor
din oraşe pe anul 1952, face următoarea descriere a imobilului din str. Pavel
Tcacenco nr. 7, proprietar Întreprinderea Locuinţe şi Localuri (ILL) Galaţi:
"Corpul nr. 1 (parter) destinaţie locuinţă şi cabinete medicale, compus din şase
camere, din care două cabinete medicale, două holuri şi dependinţe, acoperit cu
tablă, construcţia cărămidă; Corpul nr. 2, parter, compus din două camere şi
dependinţe, acoperit cu tablă, construcţie cărămidă; Corpul nr. 3 - etaj şi parter,
compus din zece camere şi dependinţe, acoperit cu tablă, construcţie cărămidă" 21 •
La sfârşitul anului 1967, familia Lupescu Gheorghe şi Natalia adresează o
petiţie Sfatului Popular Regional Galaţi, prin care solicită restituirea imobilului
din str. Avântului nr. 19 (fostă Pavel Tcacenco nr. 7).Ca urmare a memoriului,
Sfatul Popular al Oraşului Galaţi, prin Comitetul Executiv, formulează, în luna
noiembrie 1967, următorul punct de vedere către Sfatul Popular Regional:"Cu
scrisoarea nr. 28.509/1967, cetăţenii Lupescu Gheorghe şi Natal ia din oraşul
Galaţi, str. Avântului nr. 19, solicită să li se restituie imobilul care le-a fost
naţionalizat.Din cercetarea evidenţelor a rezultat că soţii Lupescu au fost
proprietarii imobilului din Galaţi str. A vântului nr. 19 (fost Pavel Tcacenco nr. 7)
care s-a naţionalizat în anul 1950 conform Decretului 9211950.
Construcţia este formată din două corpuri de clădire, corpul din faţă având
numai parter, iar corpul din spate cu două nivele (parter şi etaj); imobilul este
cumpărat în anul 1941 de la dr. Ioan Papanicol.
Arhivele Naţionale Galaţi, fond Administraţia Financiară Galaţi - Dosare impuneri
ftersoanefizice, d. 11.1 79, f. 13.
0
/bidem,f. 16, 18. Iancovici Oscar, de profesie comerciant, a fost chiriaş din anul 1943, Făinaru
Avram, din anul 1941 până la naţionalizare, iar Dorfman E., de profesie comerciant, din anul 1945.
21
/bidem,f. 39.
19
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Petiţionarul

Lupescu Gheorghe este de profesie medic, în prezent este
pensionar, având etatea de 71 ani. Ca medic şi-a desfăşurat activitatea în armată
cu gradul de maior până în anul 1947, la diferite unităţi spitaliceşti în oraşele
Galaţi şi Bucureşti, de asemenea, până în anul 1958, a posedat şi cabinet medical
particular.
Petiţionara Lupescu Natalia este de profesie medic cu specialitatea
ginecologie-obstetrică, în etate de 67 ani, în prezent fiind pensionară. Ca medic şi-a
desfăşurat activitatea în diferite unităţi spitaliceşti din oraşul Galaţi. De asemenea,
a posedat, până în anul 1958, cabinet particular cu specialitatea obstetrică
ginecologie.
În afară de imobilul care a fost naţionalizat, nu se mai cunoaşte altă avere
care să fi fost posedată de către soţii Lupescu, iar ca venituri au fost cele pe care
le-au obţinut din profesarea activităţii de medic.
Deoarece imobilul a fost naţionalizat în baza Decretului 92/1950,
considerăm ca fiind neîntemeiate cele solicitate de petiţionari. Preşedinte, ss./Stan
Alecu; secretar, ss./Savin Comeliu" 22 •
Din analiza documentelor rezultă că, pentru perioada 1870-1950, dreptul
de proprietate asupra imobilul a fost exercitat după cum urmează:
1870, proprietar maior Iancu Fotea;
1870-1879, proprietar doctorul C. Stavrides;
1879 - 28 august 1887, proprietar Societatea de gimnastică "Tumverein";
28 august 1887- 1 iunie 1889, proprietar Ionas Chatiner;
1 iunie 1889 - 21 martie 1898, proprietar Teodor Trancu;
21 martie 1898 - 20 ianuarie 1941, proprietar dr. Ioan Papanicol;
20 ianuarie 1941 - 20 aprilie 1950, proprietar dr. Gheorghe şi Natalia
Lupescu;
20 aprilie 1950, proprietar Statul Român prin naţionalizare.
A vând în vedere faptul că perioada cea mai îndelungată23 , aproape 43 de
ani, proprietarul imobilului a fost dr. Ioan Papanicol, putem aprecia că imobilul
poate fi individualizat sub acest patronimic.
Lucrări edilitare, evoluţia denumirii străzii şi a numărului poştal.
Strada Foti a constituit una din cele mai importante străzi ale oraşului, fiind
animată în decursul timpului de o efervescentă viaţă administrativă, culturală şi
chiar militară. Astfel, vis-a-vis de imobilul Papanicol, la vechiul număr 12 (actual
nr. 38), a funcţionat Sala Orfeus 24 , Loja Masonică25 şi Curtea cu Juraţi 26 . Alături

22

Ibidem, f. 43.
Exceptând perioada în care imobilul s-a aflat în proprietatea statului.
24
În anul 1925 sunt consemnate în oraşul Galaţi şase săli de spectacole, printre care şi Sala Orfeus,
cu sediul în str. Maior Fotea, vezi N. C. Nanu, Călăuza oraşului GalaJi, Galaţi, 1925, p. 14.
Ulterior anului 1926 destinaţia imobilului este schimbată, fapt confirmat şi de faptul că Gh. N.
23
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de acest imobil, în partea de vest, unde astăzi este amplasată Grădiniţa de copii, a
locuit celebra familie de industriaşi Dinerman, proprietarii Fabricii de uleiuri
vegetale şi vopsele "Fleming" din Galaţi (actuala Fabrica "Prutul") 27 . În timpul
Primului Război Mondial pe această stradă, la nr. 4 mai exact, în localul Şcolii
Comerciale a fost instalat Serviciul de Intendenţă şi Aprovizionare al Armatei
Ruse, iar în casele Gh. Malaxa, de la nr. 12, un detaşament de soldaţi ruşi din
28
Poliţia Militară . Referitor la instituţiile militare prezente pe această stradă se
impune a fi menţionat şi faptul că luna auwst a anului 1944 regăsea Inspectoratul
Jandarmeriei pe str. "Maior Foti" la nr. 18 9 .
La răsărit de imobilul Papanicol, la numerele 1-5, era amplasată
proprietatea Comunităţii Greceşti, care a construit Biserica, şcolile de băieţi şi de
fete, dar şi unele imobile în care au funcţionat în decursul timpului Asociaţia
Sportivă Elenă "Niki" 30 , Societatea Femeilor Elene din Galaţi 3 , Clubul Elen,
Clubul sportiv "Ermis" 32 •
La sud, Vasile Miron, proprietarul unei importante fabrici de cărămidă din
Valea Ţiglinei, a construit celebrul Cinematograf "Miron" în faţa căruia, alăturat
Parcului Municipal, funcţiona o renumită grădină de vară.
Munteanu Bârlad, în lucrarea GalaJii (1927), respectiv Radu Volbură, în Anuarul oraşului GalaJi
Judefului Covrului 1936-1938 (1938), nu fac referiri la această sală de spectacole.
25
Adrian Pohrib, Loja Masonică "Discipolii lui Pythagora" din Galafi (1865-1935). Scurt istoric
şi documente, în "Danubius", voi. XXXI, Editura Muzeului de Istorie Galaţi, 2013,p. 95-149.
26
La 1O martie 1925, Chestura Poliţiei Galaţi informa conducerea Liceului în legătură că la 26
martie, când avea să fie judecat procesul lui Corneliu Zelea Codreanu, era interzisă prezenţa
elevilor în sala de judecată, sau staţionarea acestora pe str. Foti, unde era amplasată instanţa de
judecată, vezi Arhivele Naţionale Galaţi Liceul Comunităţii Israelite din Galaţi, d. 6/1924-1925, f. 181.
27
Adrian Pohrib, Repere cronologice privind Fabrica de uleiuri vegetale şi vopsele .. Fleming" din
Gala fi (1 918-1 948). Memoriul directorului general al fabricii, Alexandru Dinerman, adresat
autorităfilor româneşti cu ocazia trecerii în patrimoniul Statului a bunurilor evreieşti (1941), în
"Acta Bacoviensia", nr. VIII/2013, p. 367-388;
28
Vezi Tabloul de imobilele din GalaJi care au fost rechiziJionate pentru armatele ruse sau
române, precum şi pentru spitale, Arhivele Naţionale Galaţi, fond PrimăriaoraşuluiGalaţi, d.
11511917, f. 87-91.
29
Cezar Bejan, Alexandru Duţă, Stelian Iordache, Viorica Solomon, Tezaur documentar gălăfean,
Bucureşti, 1988, p. 406. În anul 1938 este înfiinţat Inspectoratul Regional de Jandarmi "Dunărea
de Jos", cu reşedinţa la Galaţi, str. Mr. Foti nr. 18 (actual str. Mr. Iancu Foti nr. 44) în subordinea
căruia intrau legi unile de jandarmi: Brăila, Cahul, Covurlui, Fălciu, Ismail, Putna, Râmnicu Sărat,
Tecuci, Tulcea, Tutova.
30
Vezi memoriul şi planurile întocmite cu această ocazie de Serviciul Tehnic din cadrul Primăriei,
Primăria oraşului Galaţi, d. 6/1928.
31
Pentru Actul Constitutiv şi Statutele AsociaJiei Sportive Elene "Niki" din Galafi, vezi Arhivele
Naţionale Galaţi, fond Tribunalul Judeţului Covrului, Secţia I-a Acte Autentice, actul autentificat
la nr. 1720 din 28 aprilie 1922, d. 711922, f. 343-345.
32
Arhivele Naţionale Galaţi, Biblioteca Documentară - Periodice, "Acţiunea" nr. 1392 din 3
ianuarie 1935 (volumul 7).
şi
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Referitor la lucrările edilitare efectuate asupra străzii Fotea la sfârşitul
secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, ne reţin atenţia anii 1879,
1881 şi 1909.
La 22 martie 1879, Serviciul Tehnic din cadrul Primăriei întocmeşte un
deviz pentru pavarea cu piatră brută a străzii (pietruirea), respectiv cu piatră de
lavă (patru pietre/mp) a trotuare lor, costul lucrărilor fiind estimat la 18.197,21 lei.
Documentul menţionează pentru strada Fotea o lungime de 266 m şi o lăţime de
12 m (7 m strada propriu-zisă şi 5 m trotuarele) 33 . Trei ani mai târziu, la 30 mai
1881, Primăria întocmeşte un nou caiet de sarcini pentru repavarea străzii cu
piatră brută 34 .
La 13 aprilie 1909, Serviciul Tehnic întocmeşte devizul demontării
pietrelor de lavă şi pavării cu asfalt a trotuarelor străzilor Fotea şi Carol (ambele
delimitate de străzile Domnească şi Mavramol), urmând ca la 30 iunie 1909
lucrarea să fie scoasă la licitaţie publică, atât prin publicaţii afişate, cât şi prin
publicaţii inserate în ziarele "Tribuna Liberală" şi "Viitorul". La prima licitaţie nu
s-a prezentat nimeni, astfel că în luna iulie este organizată o nouă licitaţie, care a
fost câştigată de antreprenorii gălăţeni C. Ursescu, G. Neculau şi W. Stoicovici,
contra sumei de 18.056,92 lei, termenul limită de executare a lucrării fiind 15
octombrie 1909 35 .
Pentru a exploata şi mai mult potenţialul zonei, în anul 1928, Primăria a
demarat procedurile de sistematizare prin expropriere de utilitate publică a unei
porţiuni de teren din proprietatea lui Vasile Miron (amplasată la vest de
proprietatea Comunităţii Elene şi la sud de proprietatea Papanicol), în continuarea
Parcului Municipal, intenţionându-se crearea unei artere de circulaţie care să lege
străzile Lahovari şi Mr. Fotea, urmând ca mai apoi să se amplaseze în acest
perimetru un Palat Cultural, proiect care nu a fost materializae 6 •
Tabloul pentru numerotarea proprietăţilor şi numele proprietarilor de pe
străzile Circumscripţiei a II-a oraşul Galaţi din 25 ianuarie 191 O, consemnează
prezenţa proprietăţii dr. 1. Pappanicol pe str, Maior Foti nr. 9, delimitată de
proprietăţile Comunităţii Elene (nr. 7) şi proprietatea Maria G. Sclavos (nr. 11).
Arhivele Naţionale Galaţi, fond Primăria oraşului Galaţi, d. 611879, f. 21-22. Primele măsuri
luate de Primăria Galaţi, prin Comisia Înfrumuseţării Oraşului, pe linia pavării străzilor sunt
consemnate în documente de la 1834-1835, deşi în mod evident, preocupări pentru sistematizarea
oraşului au existat şi anterior acestui, ibidem,d. 111834, 1/1835. În acelaşi an regăsim şi o serie de
măsuri pentru sistematizarea oraşului, dar şi de şosele care înlesnească legătura cu ţinuturile
Tecuci, Fălciu, Tutova, Putna şi Vaslui.
34
Arhivele Naţionale Galaţi, fond Primăria oraşului Galaţi, d. 9111881, f. 5-11.
35
Idem, d. 10111909, f. 4-9,21-22.
36
În perioada comunistă planul a fost pus parţial în practică prin crearea unei artere de comunicaţie
între str. Lahovari (devenită str. Poştei) şi str. Maior Fotea (redenumită între timp str. Pavel
Tcacenco şi mai apoi str. Avântului), fără a construi însă Palatul Cultural proiectat în perioada
33

interbelică.

49
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia XII 1 2017
Cu această ocazie imobilul dr. 1. Papanicol este renumerotat din str. Maior Foti nr.
37
9 în nr. 7 .
În Revizuirea numerotării clădirilor în oraşul Galaţi. Lucrări în vederea
recensământului general al României din anul1941, regăsim imobilul recenzat pe
str. Maior Foti nr. 7, proprietar dr. 1. Papanicol, fiind locuit de 4 familii, cu un
număr de 16 persoane. Imobilul se învecina cu Comunitatea Elenă la nr. 5 şi cu
proprietatea T. Sclavu la nr. 938 .
Anul 1948 aduce cu sine schimbarea denumirii mai multor străzi din
Galaţi, conform noilor realităţi istorice, astfel că are loc redenumirea str. Maior
Foti în str. Pavel Tcacenco, dar şi lungirea acesteia.
În baza Decretului nr. 92 pentru naţionalizarea unor imobile, publicat în
"Buletinul Oficial" nr. 36 din 20 aprilie 1950, imobilul este trecut în proprietatea
statului, figurând la poziţia nr. 301 cu menţiunea: "Lupescu Gheorghe şi Natalia,
5 apartamente, Galaţi, str. Pavel Tcacenco nr. 7".
Conform Tabelului alfabetic al străzilor oraşului Galaţi existente la data
de 30 octombrie 1960, strada Pavel Tcacenco era delimitată de străzile ALI. Cuza
şi Nicolae Bălcescu; în anul 1964, potrivit Deciziei nr. 61 din 31 ianuarie 1964
privind schimbarea denumirii unor străzi ce poartă nume de persoane, emisă de
Sfatul Popular al Regiunii Galaţi, Comitetul Executiv, fosta stradă Pavel Tcacenco
avea să fie redenumită în strada Avântului 39 .
În anul 1990, conform Deciziei nr. 105 din 6 septembrie 1990 privind
atribuirea sau schimbarea de denumiri a unor cartiere, pieţe şi străzi din
municipiile Galaţi şi Tecuci, oraşul Tg. Bujor şi comuna Independenţa, emisă de
Prefectura judeţului Galaţi, fosta stradă Avântului este redenumită în strada
Nicolae Gamulea pe tronsonul cuprins între strada ALI. Cuza şi strada Republicii
(actual Domnească), respectiv în strada Maior Iancu Fotea pe tronsonul cuprins
între strada Republicii (actual Domnească) şi strada Nicolae Bălcescu 40 •
După evenimentele din Decembrie 1989, în noul cadru legislativ de
retrocedare a proprietăţilor preluate abuziv în perioada comunistă de către statul
român, moştenitorii vechii proprietăţi Vasile Miron au revendicat şi obţinut
terenul amplasat în spatele Parcului "Mihail Eminescu", astfel că artera care lega
străzile Lahovari şi Mr. Fotea a fost închisă, în momentul de faţă fiind permisă
circulaţia parţial dinspre strada Maior Iancu Fotea până în faţa sediului
Comunităţii Elene din Galaţi.
În luna mai 2014, populaţia oraşului Galaţi era informată că aleea care
făcea legătura dintre străzile General Iacob Lahovary (n.a. fostă str. Poştei) şi
Arhivele Naţionale Galaţi, fond Primăria oraşului Galaţi, d. 15/1898-1913, f. 164v.
Idem, d. 209/1941, f. 20.
39
Adresa Primăriei municipiului Galaţi nr. 86.624 din 19 septembrie 2016,
40
Idem.
37

38

50
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia XII 1 2017
Maior Iancu Fotea, în zona adiacentă Parcului Mihail Eminescu, pe latura dinspre
sediul Comunităţii Elene (n.a. fostul Oficiu de Stare Civilă) a fost închisă de
Comisia de supraveghere a circulaţiei din cadrul Primăriei Galaţi. Comunicatul
menţiona că: "În zona menţionată nu a existat stradă niciodată, calea de acces
pentru tranzitul autovehiculelor dinspre strada Lahovary spre str. Maior Fotea
fiind creată artificial de-a lungul timpului" 41 •
În ceea ce priveşte evoluţia numărului poştal şi a denumirii străzii, cele de
mai sus pot fi redate sintetic astfel:
1870 - strada Fotea, cvartalul Il, fără menţionarea numărului (strada era
delimitată de străzile Domnească şi Mavramol);
1887- strada Foti, despărţirea a 11-a, fără menţionarea numărului;
1898- strada Foti nr. 10;
1910- str. Foti nr. 9;
1941 -str. Foti nr. 7;
1948 - str. Pavel Tcacenco nr. 7 (strada îşi modifică lungimea fiind
delimitată de străzile Alexandru Ioan Cuza şi Nicolae Bălcescu);
1964- str. Avântului nr. 19;
1990- str. Maior Iancu Fotea nr. 17-19.
În încheiere, apreciem că istoricul prezentat, anul construirii imobilului
(1889), arhitectura specifică începutului secolului al XX -lea, amplasarea în zona
istorică a oraşului, faptul că aici a funcţionat Societatea de Gimnastică (printre
primele din ţară), constituie tot atâtea argumente care recomandă includerea
imobilul din str. Maior Iancu Fotea nr. 17 în circuitul istoric al monumentelor de
arhitectură din Galaţi. Mizând pe disponibilitatea noului proprietar, Diana
Mănăilă, în efectuarea unor ample lucrări de restaurare, atitudinea societăţii civile
de protejare şi valorificare a patrimoniului local, nutrim speranţa că acest
deziderat va deveni o certitudine.
Documente
1
28 august 1887. Ordonanta de adjudecare prin care Ionas Chatiner devine
proprietar asupra imobilului Societăţii de Gimnastică din Galaţi, scos la vânzare prin
licitaţie publică de către Societatea Creditul Funciar Urban din Bucureşti.

România.
Tribunalul Judeţului Covrului, Secţia a 11-a.
Ordonanţă de adjudecare

41

"Viaţa Liberă" din 20 mai 2014.
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Societatea Creditul Funciar Urban din Bucureşti având a lua de la
Societatea de Gimnastică din Galaţi suma de 15.000 lei cu ipoteca înscrisă la nr.
173/1883, plătibilă această sumă în termen de 20 de ani, în rate semestriale de câte
635 lei, a cerut acestui tribunal, prin adresa cu no. 1203/1887, a se pune în
vânzare imobilul debitoarei sale ipotecat societăţii, întrucât debitoarea n-a fost
următoare a-şi achita ratele eligibile nici în urma somaţiilor cu no. 2970, tăcută
conform art. 37, respectiv cu no. 2088 şi 4060, tăcute conform art. 37, 61 şi 57, şi
care imobil societatea 1-a luat în posesiune încă din anul 1884.
În urma acestei adrese, Tribunalul, prin jurnalul no. 4090/1887, a ordonat
portăreilor a forma afipte şi publicaţii de vânzare a imobilului cu termen de trei
luni de zile de la data publicaţiunii şi care imobil este situat în oraşul Galaţi,
cvartalul Il, strada Fotea, în vecinătate: la nord strada Fotea, la sud cu dl Vlasto, la
est cu locul Comunităţii Greceşti şi la vest cu dl Sclavu. Acest imobil, constând
într-un singur corp de clădire aşezat pe linia străzii, construcţie de zid şi paiantă
solidă, învelită cu tablă de fier, conţine un mare salon de reprezentaţii, cu o mare
scenă, două rânduri de galerii şi una cameră pentru garderobă şi păşitor aşezat pe
pământ. În frontul clădirii, la parter se află o sală de restaurant şi alta de biliard, la
etaj conţine patru camere de întruniri, bibliotecă şi restaurant aşezate pe linie iar în
subterană se află trei camere pentru bucătărie, servitori etc. şi trei beciuri boltite
cu cărămidă. În partea dinspre vest are: un vestibul, o sală de mâncare şi o
garderobă aşezată pe pământ şi zidită masiv, acoperită cu tablă de fier.
În curte se mai află o galerie din paiantă acoperită cu tablă, servind pentru
focul guglelor, împrejmuirea este parte din zid şi parte din lemn.
Tot prin acelaşi jurnal s-a ordonat Grefei a da lista de sarcini, numindu-se
şi jude comisar. Grefa dând lista de sarcini, d-nii portărei au procedat la formarea
afiptelor de publicaţiune a vânzării imobilului şi prin afiptul cu no. 271/1887,
publicat şi în Monitorul Oficial no. 273 din 12 martie 1887, a publicat vânzarea
pentru termenul de 20 iunie a.c.; îndeplinindu-se toate formalităţile prescrise de
art. 511 Cod Civil, onor dl supleant a format tabloul de ordinea creditorilor.
La 20 iunie 1887, termenul vânzării, la apelul nominal s-a prezentat din
partea Societăţii Funciare Urbane din Bucureşti dl August Negulescu, lipsind
reprezentanţii Societăţii de Gimnastică, procedura a fost îndeplinită.
După lectura dată lucrărilor, dl avocat Negulescu a stăruit a se face
vânzarea, fixându-i preţul de 16.077 lei şi 7 bani în aur şi de la acest preţ, cu uşile
deschise, s-a anunţat începutul licitaţiei, când s-a prezentat ca concurent la această
vânzare dl Ionas Chatiner, care, depunând cauţiunea legală, a fost admis a
concura, dându-i preţul de 16.100 lei aur, şi, cu uşile deschise, în şedinţă publică,
s-au început strigările prin telalul tribunalului. După trei strigări urmate şi repetate
fiecare la interval de câte 5 minute, la cea de-a treia şi ultima strigare, cel mai
mare preţ a fost dat de concurentul 1. Chatiner cu suma de 16.100 lei aur, şi
Tribunalul, prin Jurnalul no. 2259 din acea zi, a adjudecat provizoriu asupra d-lui
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Ionas Chatiner imobilul urmărit şi a pus în vederea celor prezenţi că peste opt zile
libere, adică la 30 iunie, va avea loc împroprietărirea şi că, în decursul acestui
termen, orice persoană capabilă poate supralicita ofertantul în condiţiile legii
creditului funciar urban - acest termen s-a afişat şi pe uşa Tribunalului.
La 30 iunie, ziua supralicitării, s-a prezentat numai primul adjudecător şi
procedura a fost îndeplinită şi Tribunalul, cu uşile deschise, a urmărit începutul
supralicitării şi, văzând că nu se prezintă nici un concurent care să oferteze în
condiţiile legii în baza art. 550 Cod Civil, a adjudecat definitiv asupra d-lui Ionas
Chatiner imobilul Societăţii de Gimnastică, cu preţul de 16.100 lei aur, obligându1pe adjudecător a depune preţul în termenul prescris de art. 551 Cod Civil.
După care, adjudecătorul, conformându-se legii creditului funciar, a achitat
toate datoriile societăţii, iar societatea, prin adresa no. 7298 din 13 iulie 1887 a.c.,
declarând că consimte a primi de adjudecător ca acţionar, nu se opune la emiterea
ordonanţei de adjudecare, după care, adjudecătorul, depunând la casierie cu
recipisa no. 357411887 taxa de înregistrare cuvenită statului, a cerut săi se emită
ordonanţa de adjudecare.
Tribunalul, în virtutea legii, hotărăşte: Constată că dl Ionas Chatiner a
devenit proprietar asupra imobilului Societăţii de Gimnastică din Galaţi, str. Foti,
despărţitura II, adjudecat asupră-i cu preţul de 16.100 lei aur. Adjudecarea de faţă
nu transmite adjudecantului decât numai drepturile ce le avea şi debitorul
expropriat la momentul adjudecării.
Prezenta ordonanţă de adjudecare se dă în mod definitiv, fiind supusă
casaţiei în termen de 40 zile, începând de astăzi.
Dată şi citită în şedinţa publică de astăzi, la 28 august 1887, în oraşul
Galatz.
Arhivele Naţionale Galaţi, fond Tribunalul Judeţului Covurlui, Secţia 1-a Acte
Transcrise,actul transcris la nr. 506 din 28 august 1887, registrul59/1887, f. 220-222.

2
1 iunie 1889. Contractul prin care 1onas Chatiner, de profesie comerciant, vinde
lui Teodor Trancu, antreprenor de lucrări publice, imobilul din str. Foti fostă
proprietate a Societăţii de Gimnastică, contra sumei de 13.000 lei.

Contract de vânzare
Subsemnatul, Ionas Chatiner, comersant din Galaţi, prin procuratorul meu
Adolph 1. Chatiner, autorizat cu procura autentificată de Tribunalul Judeţului
Covrului, Secţia 1, sub no. 748 din 17 iulie 1881, declar prin prezentul act că de a
mea bunăvoie am vândut d-lui Teodor Trancu, antreprenor de lucrări publice,
domiciliat tot în oraşul Galaţi, locul meu situat în despărţirea a 11-a, str. Foti,
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dimpreună

cu tot materialul de pe el provenit din incendierea clădirii zidită pe el
de Societatea de gimnastică din Galatz (fostă proprietară) 42 .
Acest loc, după stăpânirea actuală, se megieşeşte la nord cu zisa str. Foti,
la sud cu dl Vlasto, la est cu locul Comunităţii Greceşti şi la vest cu dl Scalvu, şi-1
posed în baza ordonanţei de adjudecare transcrisă în registrele acestui onor.
Tribunal la no. 506 din 28 august 1887, învestită cu formula executorie nr.
250/1887 şi a procesului-verbal de punere în stăpânire a domnilor portărei locali
sub no. 11 din 8 ianuarie 1888.
Preţul acestei vânzări este de 13.000 lei, pe care eu, vânzătorul, declar căi
am primit de la cumpărător la facerea şi subsemnarea prezentului act, rămânând
de astăzi înainte bun şi irevocabil proprietar asupra acestui imobil, fără să am
dreptul de răscumpărare sau revendicare, pentru care i-am dat prezentul act
autentificat şi transcris de onor. Tribunal, remiţându-i şi actul în virtutea căruia am
devenit eu proprietar asupra acestui imobil.
Făcut astăzi, la 1 iunie 1889, în oraşul Galatz".
Urmează semnăturile părţilor şi procesul-verbal de autentificare nr. 926
din 1 mme 1889 încheiat de Tribunalul Judeţului Covrului - Secţia 1, Acte
autentice.
Arhivele Naţionale Galaţi, fond Tribunalul Judeţului Covurlui, Secţia I-a Acte Autentice,
actul autentificat la nr. 926 din 1 iunie 1889, d. 611889. Actul a fost transcris de Grefa Tribunalului
Covrului la nr. 31911889.

3
21 martie 1898. Contractul prin care Teodor Trancu vinde imobilul din str.
Maior Foti nr. 10 doctorului Ioan Papanicol contra sumei de 43.000 lei.

Contract de vindere
Subsemnatul, Teodor Trancu, proprietar şi antreprenor, domiciliat în
Galaţi, vând d-lui doctor Ion Papanicol casa cu tot locul ei din strada Foti nr. 10,
cu toate dependinţele, plantaţiunile, arbori şi tot ce se află astăzi în fiinţă pe acel
loc.
Locul e în mărime de 10 stânjeni faţa dinspre strada Foti, lungimea dinspre
vecinătăţile cu Comunitatea Elenă e de 22 stânjeni, dinspre G. Sclavu e de 24
Probabil incendiul a fost unul extrem de grav şi datorită lipsei apei. N.C. Nanu, în Călăuza
(1925), prezintă o listă a gurilor de apă pentru stingerea incendiilor (hidrante), cel
mai aproape de imobilul în cauză fiind amplasat în dreptul Bisericii Greceşti (f. 15). Strada Foti
începea din str. Domnească şi se termina în str. Mavramol având recenzate nr. 2-20 pe partea
dreaptă şi 1-17 pe partea stângă (ibidem, f. 32).

42

oraşului Galaţi
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stânjeni şi 4 palme, iar fundul e de 9 stânjeni şi 4 palme dinspre locul actualmente
al d-lui Kender, toate acestea, adică şi dimensiunile şi vecinătăţile, sunt întocmai
ca acelea care sunt prevăzute în actele vechi de proprietate, şi anume acel cu no.
926/1889 şi transcris la no. 319/1889, format între Ionas Chatiner şi T. Trancu,
acel cu no. 506/1887, care constă în ordonanţa de adjudecare cu care 1. Chatiner a
cumpărat de la Tribunal prin vindere forţată acest imobil fost al societăţii de
gimnastică numită "Turnverein", acel cu no. 34011879, format între doctorul C.
Stavrides şi Societatea de gimnastică "Turnverein", şi, în fine, acel cu no.
129/1870 dintre Iancu Fotea şi doctorul Stavrides.
Acest imobil l-am vândut d-lui doctor Papanicol liber de orice sarcină şi
mă oblig a răspunde de orice viciu sau evicţiune.
Preţul cu care am vândut acest imobil e suma de 43.000 lei, pe care i-am
primit-o întreagă de la dl cumpărător. Imobilul îl predau în perfectă stare, conform
contractului de locaţiune.
Subsemnatul, Ion Papanicol, doctor în medicină, domiciliat în Galaţi,
declar că am cumpărat imobilul mai sus arătat cu preţul de 43.000 lei, pe care l-am
plătit integral. Format între noi astăzi, 19 martie 1898".
Urmează procesul-verbal de autentificare nr. 833 din 21 martie 1898
încheiat de Tribunalul Judeţului Covrului - Secţia I, Acte autentice.
Arhivele Naţionale Galaţi, fond Tribunalul Judeţului Covurlui, Secţia 1-a Acte Autentice,
actul autentificat la nr. 833 din 21 martie 1898, d. 7/1898. Actul a fost transcris de Grefa
Tribunalului Covrului la nr. 444/1898.

4
20 ianuarie 1941. Actul de vânzare-cumpărare prin care doctorul Ioan
Papanicol vinde familiei medic maior dr. Gheorghe Lupescu şi dr. Natalia Lupescu
imobi/ul din str. Maior Foti nr. 7 (imobi/ul de la stradă).

Act de

vindere-cumpărare

Subsemnatul, dr. Ioan Papanicol, medic, domiciliat în Galaţi, str. Foti nr.
7, declar că vând de bunăvoie şi nesilit de nimeni soţilor medic maior dr.
Gheorghe Lupescu şi dr. Natalia Lupescu, ambii domiciliaţi în Galaţi, str. Victor
Macry nr. 9, imobilul meu situat în Galaţi, str. Maior Foti nr. 7, compus din una
casă parter având 8 camere, un hol, una terasă, două marchize, iar ca dependinţe
trei camere cu geamlâc, una spălătorie, una magazie pentru lemne, un beci,
împreună cu curtea respectivă cuprinsă la nord cu str. Maior Fotei, sud cu clădirea
etaj proprietatea mea, răsărit proprietatea Comunităţii Elene şi apus cu
proprietatea Gh. Sclavu.
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Imobilul de mai sus este proprietatea mea în baza actului de vinderecumpărare autentificat de Tribunalul Judeţului Covrului Secţia 1 sub nr. 833 din
21 martie 1898 şi transcris de Grefa Tribunalului Covrului la nr. 44411898, imobil
care a suferit grave avarii în urma cutremurului din noaptea de 9 spre 1O
noiembrie 1940, după cum rezultă şi din certificatul no. 3669 din 1O ianuarie 1941
al Serviciului de Constatare al Circumscripţiei a II-a Galaţi din Administraţia
Financiară Covrului, precum şi din certificatul no. 223 din 8 ianuarie 1941 al
Primăriei municipiului Galaţi.
Preţul vânzării imobilului de mai sus, convenit între noi părţile, este în
sumă de 870.000 lei, din care acum, la facerea prezentului act, am primit din mâna
soţilor cumpărători suma de 400.000 lei, iar restul de 470.000 lei mi se va plăti
astfel: 100.000 lei cel mai târziu până la 1 aprilie 1941 şi 390.000 lei în termen de
cel mult trei ani, socotiţi de la data autentificării prezentului act de vânzare, fără
nici un fel de dobândă pentru primul an, şi cu o dobândă de 6% pe an pentru
ultimii doi ani, plătibilă cu anticipaţie în prima lună a anului la suma ce ar mai
rămânea de plată.
Imobilul îl vând liber de orice sarcini, afară de cele prevăzute mai jos.
Soţii cumpărători vor putea achita restul de preţ chiar înainte de termenul prevăzut
mai sus depunând suma sau dobânda respectivă, fie în mâinile subsemnatului, fie
la una din sucursalele Băncii Naţionale Române, la dispoziţia mea, făcându-mi
cunoscut aceasta prin carte poştală recomandată.
Pentru garantarea restului de preţ cu vânzătorul îmi rezerv asupra
imobilului vândut privilegiul vânzătorului, prevăzut de art. 1737, aliniatul 1, Cod
Civil.
Soţii cumpărători intră în stăpânirea imobilului de mai sus cu începere de
astăzi, data autentificării, şi-i garantez de orice evicţiune.
Eu, vânzătorul, îmi rezerv dreptul personal de a locui până la 1 aprilie
1941 în apartamentul ce-l ocup astăzi în imobilul vândut prin acest act.
Totodată, îmi rezerv şi dreptul de servitute de trecere nestingherit prin
curtea imobilului de mai sus în favoarea mea, vânzător, şi a locatarilor imobilului
meu cu etaj de la sud.
Imobilul ce-l vând prin acest act fiind asigurat la Societatea "Agricola
Fonciera" din Bucureşti cu poliţa de asigurare no. 1.570.117 din 7 august 1936,
soţii cumpărători devin de drept cu începere de astăzi beneficiarii poliţei de
asigurare de mai sus, în care scop le-am predat atât poliţa de asigurare, cât şi
actele vechi de proprietate ale imobilului de mai sus.
Subsemnaţii, soţii cumpărători, medic maior dr. Gheorghe Lupescu şi dr.
Natalia Gheorghe Lupescu, declarăm că am cumpărat imobilul de mai sus în
condiţiile prevăzute în acest act şi am achitat d-lui dr. Papanicol Ion suma de
400.000 lei, restul urmând a fi achitat conform clauzelor de mai sus.
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Imobilul ce-l cumpărăm prin prezentul act nu este grevat de alte sarcini,
cum rezultă din însăşi declaraţia vânzătorului.
Făcut în patru exemplare originale, adică un exemplar pentru vânzător,
două pentru cumpărători şi unul pentru a se păstra în arhiva Tribunalului Covurlui
Secţia 1. Vânzător, ss./Ion Papanicol; soţi cumpărători ss./Gheorghe şi Natalia
Lupescu". Urmează procesul-verbal de autentificare nr. 44 din 20 ianuarie 1941
încheiat de Tribunalul Judeţului Covrului - Secţia 1, Acte autentice.
Arhivele Naţionale Galaţi, fond Tribunalul Judeţului Covurlui,
actul autentificat la nr. 44 din 20 ianuarie 1941, d. 111941, f. 168, 234.

Secţia

1-a Acte Autentice,

5
8februarie 1941. Actul de vânzare-cumpărare prin care doctorul Ioan Papanicol
vinde familiei medic maior dr. Gheorghe Lupescu şi dr. Natalia Lupescu imobilul din str.
Maior Foti nr. 7 (imobilul cu etaj aflat în plan secund).

Act de

vindere-cumpărare

Subsemnatul, dr. Ioan Papanicol, medic, domiciliat în Galaţi, str. Maior
Foti nr. 7, declar că vând de bună voie şi nesilit de nimeni soţilor medic maior dr.
Gheorghe Lupescu şi dr. Natalia Lupescu, ambii domiciliaţi în Galaţi, str. Victor
Macri nr. 9, casa mea cu etaj compusă din 10 camere, sală de intrare, împreună cu
dependinţele ei, respectiv: baie, bucătărie, cămară, două magazii pentru lemne la
subsol etc., casă situată în Galaţi pe str. Maior Foti nr. 7 (în fundul curţii),
învecinându-se la nord cu imobilul ce l-am vândut soţilor maior dr. Lupescu
Gheorghe şi dr. Natalia Lupescu cu actul autentificat de Tribunalul Covrului,
Secţia 1, sub no. 44/1941 şi transcris de Grefa Tribunalului Covrului, Secţia 1, sub
no. 64/1941, la sud cu proprietatea Vasile T. Miron, la răsărit cu proprietatea
Comunităţii Elene şi la apus cu proprietatea Gh. Sclavu.
Imobilul de mai sus este proprietatea mea, fiind construit de mine,
vânzător, pe terenul ce l-am dobândit în baza actului de vindere cumpărare
autentificat de Tribunalul Covrului, Secţia 1, sub no. 833 din 21 martie 1898 şi
transcris de grefa Tribunalului Covurlui sub no. 44411898, imobil care a suferit
grave avarii în urma cutremurului din noaptea de 9-1 O noiembrie 1940, după cum
rezultă şi din certificatul no. 554911941 al Serviciului de Constatare Fiscală al
Circumscripţiei a II-a Galaţi, precum şi din certificatul no. 181611941 al
Serviciului Tehnic de la Primăria municipiului Galaţi.
Preţul vânzării imobilului de mai sus, convenit între noi, părţile, este în
sumă totală de 500.000 lei, din care acum, la facerea prezentului act, am primit
din mâna soţilor cumpărători suma de 250.000 lei, iar restul de 250.000 lei mi se
va plăti în termen de cel mult trei ani, socotiţi de la data autentificării prezentului
57
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia XII 1 2017
act de vânzare, fără nici un fel de dobândă. Soţii cumpărători vor putea achita
restul de preţ chiar înainte de termenul prevăzut mai sus şi în rate parţiale,
depunând suma fie în mâinile subsemnatului, fie la una din sucursalele Bănci
Naţionale Române, la dispoziţia mea, făcându-mi cunoscut aceasta prin carte
poştală recomandată.

Pentru garantarea restului de preţ, eu, vânzătorul, îmi rezerv asupra
imobilului vândut privilegiul vânzătorului.
Eu, vânzătorul, îmi rezerv dreptul personal de a locui până la sfârşitul
vieţii mele într-un apartament din imobilul de mai sus fără a plăti vreo chirie
soţilor cumpărători, şi care apartament va fi reparat şi întreţinut în bună stare de
soţii cumpărători tot timpul vieţii mele.
Soţii cumpărători intră în stăpânirea imobilului de mai sus cu începere de
astăzi, data autentificării, şi-i garantez de orice evicţiune, imobilul fiind liber de
sarcm1.
Imobilul de mai sus fiind asigurat la Societatea "Agricola Fonciera" din
Bucureşti cu poliţa de asigurare no. 1.570.118 din 7 august 1936 pe timp de 7 ani,
soţii cumpărători devin de drept cu începere de astăzi beneficiarii poliţei de
asigurare de mai sus, în care scop le-am predat poliţa de asigurare.
Subsemnaţii, soţii cumpărători medic maior dr. Gheorghe Lupescu şi dr.
Natalia Gheorghe Lupescu, declarăm că am cumpărat imobilul de mai sus în
condiţiile prevăzute în acest act şi am achitat d-lui dr. Papanicol Ion suma de
250.000 lei, restul de 250.000 lei îi vom achita vânzătorului conform clauzelor de
mat sus.
Imobilul ce-l cumpărăm prin prezentul act este grav avariat de cutremur şi
nu poate fi locuit decât după ce i se vor face mari reparaţiuni.
Făcut în patru exemplare originale, adică un exemplar pentru vânzător,
două pentru cumpărători şi unul pentru a se păstra în arhiva Tribunalului
Covrului, Secţia 1. Vânzător, ss./lon Papanicol; soţi cumpărători ss./Gheorghe şi
Natalia Lupescu". Urmează procesul-verbal de autentificare nr. 275 din 8
februarie 1941 încheiat de Tribunalul Judeţului Covrului - Secţia 1, Acte
autentice.
Arhivele Naţionale Galaţi, fond Tribunalul Judeţului Covurlui,
actul autentificat la nr. 44 din 8 februarie 1941, d. 3/1941, f. 236, 259.
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191 O. Planul

oraşului Galaţi

întocmit de George Atanasiu (zona
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1925. Plan de situaţie a zonei cuprinse între străzile G-rai Lahovari, maior Foti,
Berthelot, întocmit de Serviciul Tehnic al Primăriei oraşului Galaţi.

Domnească şi
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1967. Adresa Sfatului Popular al Oraşului Galaţi către Sfatul Popular Regional Galaţi
care cuprinde referinţe la familia dr. Lupescu Gheorghe şi atalia care au achiziţionat în
anul 1941 imobilul din str. Maior Fotea nr. 7, imobil naţionalizat în anul 1950.
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2017 . Imobilul din

Galaţi ,

str. Maior Iancu Fotea nr. 17
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ŞCOALA DE FETE NR. 3 DIN BACĂU

ÎNTRE ANII 1899-1918
Comelia CUCU
Bacau's Girls School No. 3 between 1899-1918

Abstract
In 1899, is being set up, in Bacau City, "Girls Schoo1 No.3", which will operate
for more than 5 decades, ending up by merging, in 1954, with "Boys School No.3",
becoming the current "S. Haret'' Gymnasium School.
Because the achive of this institution keeps a few documents, being complete1y
absent between 1899 - 1932, this study was built on the hasis of the information found in
the archives of other schools and in the achive of Bacău City Hali. As far as the
documentory material allowed us, we tried to highlight some aspects of the early work of
this school, important aspects for the history of Bacau's education, such as: premises,
material hasis, school management, extra-curricular activity etc.
Keywords: primary school for girls, Bacau, professional competence, compulsory
education, improper local.
secolului al XIX-lea, asigurarea şcolarizării copiilor din cele
ale oraşului Bacău, se realiza prin intermediul a cinci unităţi de
învăţământ de tip primar: Circumscripţia 1-a (centru şi nord-vest)- Şcoala de Fete
Nr. 1 şi Şcoala de Băieţi Nr. 2; Circumscripţia a II-a (centru, nord şi est)- Şcoala
de Fete Nr. 2 şi Şcoala de Băieţi Nr. 1; Circumscripţia a III-a (centru, vest, sud şi
sud-est)- Şcoala de Băieţi Nr. 3. Întrucât ultima circumscripţie beneficia doar de
şcoală de băieţi, elevele aglomerând cele două şcoli de fete, se impunea, cu
necesitate, înfiinţarea unei noi şcoli de fete.
Şcoala de Fete Nr. 3 în prima etapă: 1899-1907
1
Numărul limitat de locuri la cele două şcoli de fete din oraş , distanţa prea
mare pentru copilele care locuiau în zonele periferice, numărul mare de fete
neşcolarizate, într-o perioadă în care asigurarea obligativităţii învăţământului
primar era un obiectiv prioritar al societăţii româneşti, creşterea numărului celor
care doreau să înveţe carte determină autorităţile băcăuane să înfiinţeze Şcoala de
Fete Nr. 3. Noua unitate de învăţământ şi-a început activitatea pe 15 septembrie
La

trei

sfârşitul

circumscripţii,

Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală Nr. 2 Bacău, d. 2/ 1899, f. 5, 6. Pe 4 septembrie
1899, O. Grigoriu, directoarea Şcolii de Fete Nr. 2, înainta revizoratului o listă cu 14 eleve
"rămase neînscrise din lipsă de locuri".
1
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1899, cu o singură institutoare care îndeplinea şi funcţia de directoare, Eugenia
Dimitriu, transferată de la Şcoala de Fete Nr. 2, conform Ordinului Ministerului
Cultelor şi Instrucţiunii Publice nr. 62328, din 16 septembrie 1899 2 . Necesitatea
înfiinţării acestei instituţii şcolare era confirmată şi de datele recensământului din
1899 3 :
Circ.
I
II
III
Total

Total
eleve
352
268
292
912

Naţionalitatea
Română

Străină

157
141
100
398

195
127
192
514

..

Primeau instrucţie primară
In circ.
Alte circ.
Şc. private
103
11
82
63
33
58
36
27
63
202
71
203

Nu primeau
instrucţie primară

156
114
166
436

Oportumtatea înfimţăm unei nm şcoh de fete era remarcată ŞI de C.
Meissner, inspector general în Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, care în
urma prelucrării datelor recensământului şcolar, cu adresa nr. 261, din 2 aprilie
1899, atenţiona autorităţile locale că în circumscripţia a III-a, care cuprindea un
număr mare de străzi, de la gară şi până pe strada Fabricilor (azi Milcov), "lipseşte
cu totul o şcoală de fete, nefuncţionând decât o şcoală de băieţi, puţin populată, cu
4 institutori". Acesta propunea ca localul Şcolii de Băieţi Nr. 3 "să se amenajeze,
aşa fel, ca să servească atât de şcoală de băieţi cât şi de şcoală de fete, fiecare din
aceste şcoli urmând să aibă câte 2 clase unite în câte o singură sală de clasă",
circumscripţia beneficiind tot de 4 institutori - 2 la şcoala de băieţi şi 2 la şcoala
de fete 4 .
Întrucât fondul arhivist al acestei şcoli nu deţine niciun document pentru
perioada 1899-1932, putem reconstitui, doar parţial, istoria acestei unităţi de
învăţământ utilizând informaţiile găsite în fondul Primăriei Bacău şi în celelalte
arhive şcolare elucidând, astfel, unele aspecte privind condiţiile în care a
funcţionat (localul, circumscripţia, baza materială, număr de elevi etc.).
Întrucât propunerea Ministerului Instrucţiunii Publice ca noua şcoală de
fete să funcţioneze în localul Şcolii de Băieţi Nr. 3, care "trebuia transformat în
două localuri, cu căte două săli, la fiecare adăugându-se şi un local pentru
5
direcţiune" , era o lucrare costisitoare şi de durată, autorităţile locale au ales alte
locaţii. Noua unitate de învăţământ şi-a desfăşurat activitatea în diverse localuri
2

Ibidem, f. 68.
Idem, fond Primăria Bacău, d. 911899, f. 5-57. Numărul total al copiilor cu vârste între 7-14 ani
era de 1829 (811 români, 1O18 străini). Eleve le de naţionalitate străină erau acceptate, în şcolile
publice, doar în limita locurilor disponibile şi a unei taxe şcolare.
4
Ibidem, f. 59, 61. Totalul institutorilor din oraşul Bacău, aprobat de minister, era de 20, socotind
câte 60 de copii de fiecare, "cât era necesar spre a se da instrucţie la toţi copiii de români şi la
jumătate din populaţia străină"; circumscripţiile I şi II având, fiecare, câte două şcoli, cu efective
suficiente, rămâneau cu 16 institutori.
5
Ibidem.
3
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închiriate, anual, de primărie, fiind "singura din toate şcoalele din oraşul Bacău,
rămasă fără localul său propriu" 6 .
Nu ne putem pronunţa, cu certitudine, unde şi-a început activitatea această
şcoală, dar, unele surse ne îndreptăţesc să prespunem că, în primele săptămâni, a
funcţionat în sediul Palatului Ateneului 7 iar începând cu 26 octombrie 1899 întrun imobil închiriat de la Elena Alevra, pentru o chirie anuală de 2000 lei 8, unde va
funcţiona până în toamna anului 1901 9 .
Începând cu anul şcolar 1901-1902, unitatea de învăţământ s-a mutat în
imobilul Mariei Dumbrăveanu, din strada Bacău-Focşani, respectiva locaţie fiind
aleasă de o comisie alcătuită din: P. Adam - medicul oraşului, 1. Grigoriu revizor şcolar şi E. Sturdza - inginer comunal. Potrivit inventarului, încheiat pe 7
noiembrie 1901, acesta era alcătuit din: "camera din faţă dinspre poartă, odaia din
curte dinspre intrare, antret, salon, odaia de lângă salon, sufragerie, odăiţa de
lângă cuhnie, cămară, bucătărie" precum şi atenanse (şură, grajd, găinărie,
fântână, latrină), grădină de flori şi livadă, intrarea în curte făcându-se printr-o
"alee de copaci, între care 16 brazi" 10 • Şcoala de Fete Nr. 3 va funcţiona în
respectivul imobil, care servea şi ca locuinţă pentru directoare, până în toamna
anului 1906, primăria plătind o chirie anuală între 1500- 1700 lei 11 .
În condiţiile încetării "contractului de locaţiune" cu Maria Dumbrăveanu,
pe 26 octombrie 1906, "comisiunea rânduită" de primărie (P. Adam - medicul
oraşului, R. N. Grigorcea- revizor şcolar şi 1. Otto Schmautz- şeful Serviciului
Tehnic Comunal) recomanda, spre închiriere, imobilul doctorului T. Hilariu, din
str. Bacău-Focşani, alcătuit din două corpuri- unul ca local de şcoală iar celălalt
ca locuinţă pentru directoare. Comisia considera că imobilul care "fusese local de
baie, cu o sală spaţioasă la mijloc şi două săli de băi hydroterapice de o parte şi de
alta", putea fi folosit pentru şcoală întrucât "camera din mijloc permitea accesul a
35-40 eleve", cu condiţia realizării unor îmbunătăţiri precum: o sobă de teracotă,
Idem, fond Şcoala Elementară de Fete Nr. 3 Bacău, d. 111919, f. 4.
Idem, fond Primăria Bacău, d. 67/1911, f. 1. În şedinţa Consiliul Comunal, din 28 iulie 1911,
unde s-a pus problema redeschiderii Şcolii de Fete Nr. 3, s-a decis ca, "deocamdată, această şcoală
să fie plasată unde a mai fost, în cele două camere libere ale Palatului Comunal".
8
ldem, d. 56/1901, f. 107. Consiliul Comunal, pe 9 noiembrie 1901, aprobă "suma de 129,50 lei
pentru reparaţiilor necesare a se face casei închiriate de la Elena Alevra, pentru Şcoala Nr. 3 de
Fete, contractul expirând la 26 octombrie iar casa trebuie restituită cum a fost primită".
9
Idem, d. 56/1900, f. 37.
10
Idem, d. 73/1901, f. 1-7. Au mai fost verificate două imobile: a. Casele lui Lascăr Chiriac,
situate lângă Biserica "Buna Vestire", care nu respectau "regulamentele şcolare şi igienice, fiind în
altă circumscripţie"; b. Casele Nataliei Vilner, str. Bacău-Focşani, în care fusese judecătoria de
pace, "mici şi fără camerele necesare pentru directoare şi şcoală".
11
Idem, d. 56/1902, f. 1-11. În 1902, a existat şi oferta lui V. Dimitriu, o "casă nouă cu 6 odăi",
situată în vecinătate, cu o chirie anuală de 1100 Iei, refuzată întrucât clădirea era orientată spre
nord "având o singură cameră spre răsărit, prea mică, în care încăpeau doar 24 copii".

6

7
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tencuirea şi văruirea pereţilor şi "o uşă dublă de sticlă în locul vestibulului de la
intrare, care impiedică lumină" 12 • Imobilul respectiv dispunea de "o curte
prunduită în care se afla fântâna, şura şi latrina" precum şi de două grădini cu
arbori fructiferi, vie, arbuşti şi plante de ornament, accesul fiind posibil atât din
strada Bacău-Focşani cât şi din strada Războieni. Respectivul imobil a fost
închiriat pe doi ani, 26 octombrie 1906 - 26 octombrie 1908, pentru o chirie
anuală de 1500 lei, suma prevăzută în buget, "chiar dacă, iniţial, proprietarul cerea
1680 lei 13 •
Ordinul Ministerului Instrucţiunii Publice nr. 40693, din 24 iulie 1907, prin
care se hotăra desfiinţarea Şcoalei de Fete Nr. 3, începând cu 1 septembrie 1907,
marchează încheierea primei etape din istoria acestei unităţi şcolare, înfiinţată pe
15 septembrie 1899 1 • Conform procesului-verbal, din 15 septembrie 1907,
"arhiva şcoalei a fost predată Revizoratului, iar mobilierul primăriei" 15 • Eugenia
Dimitriu, singurul cadru didactic al respectivei instituţii, a fost transferată la
Şcoala de Fete Nr. 2, preluând şi funcţia de directoare în locul Olimpiei Grigoriu,
transferată la Şcoala de Băieţi Nr. 2 16 • Întrucât proprietarul localului închiriat, T.
Hilariu, nu dorea rezilierea contractului, imobilul a fost subînchiriat, pentru un an,
avocatului Dionosie Ionescu, în schimbul "unei chirii de 900 lei şi a reparaţiunei
ce trebuia făcută de Primărie la expirarea contractului" 17 • Motivele care au
determinat desfiinţarea acestei şcoli, după opt ani de activitate, ar putea fi: chiria
mare plătită de primărie, anual, pentru închirierea localului; starea precară a
imobilului în care îşi desfăşura activitatea 18 ; funcţiona ca o sucursală pentru cele
două şcoli de fete, doar cu clasa 1, într-o circumscripţie cu puţină populaţie

Idem, d. 6711906, f. 1 - 17. Alte oferte: a) Casa lgner avea patru camere şi atenanse dar camera
ce urma a fi sală de clasă "nu putea primi decât 25 eleve"; b) Casa lui 1. Chirvăsuţă (str. Precista
nr. 28) "o clădire veche şi puţin rezistentă, sala de clasă având o înălţime de 2,3 m".
13
Ibidem, f. 9. Pe 7 oct. 1906, directoarea prezenta primăriei dezavantajelor noii locaţii: 1. sala de
clasă era "mică şi peste măsură de igrasioasă"; 2. desfiinţarea vestibulului ar afecta curăţenia
"copiii intrând direct în clasă"; 3. lipsa unei săli pentru cancelarie, "cele două săli de baie, de lângă
clasă, fiind umede, cimentate pe jos şi fără sobe precum nişte temniţe".
14
Ibidem, f. 18.
15
Idem, d. 43/1907, f. 65-74.
16
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 2 Bacău, d. 111907, f. 20.
17
Idem, fond Primăria Bacău, d. 6711906, f. 18-23. Pentru detalii privind destinul acestui imobil a
se consulta: Eugenia-Mărioara Mihalcea, Pledoarie pentru documente, în "Acta Bacoviensia", X,
Editura Magic Print, Oneşti, 2015, p. 253.
18
Idem, d. 43/1907, f. 1, 2, 51-52. Un motiv întemeiat care, probabil, a contribuit la desfiinţarea
şcolii a fost decesul institutoarei Maria Mancaş, de la Şcoala de Fete Nr. 1, la numai 34 ani, în
urma unei "laringinte tuberculoase, boală contractată în timpul serviciului, într-un local cu totul
impropriu pentru şcoală". În urma acestui incident, Ministerul Instrucţiunii Publice a impus
primăriei cercetarea neîntârziată "a localurilor de şcoli ale comunei şi a lua de urgenţă măsurile
cuvenite, spre a nu se mai primejdui sănătatea elevilor şi a institutorilor".
12
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românească;

apropierea de Şcoala de Fete Nr. 2 -şcoală de tradiţie, cu un imobil
nou şi bine dotat.
Deşi puţine, documentele existente ne îndreptăţesc să afirmăm că, în
această primă etapă, Şcoala de Fete Nr. 3 şi-a desfăşurat activitatea numai cu clasa
1, cu toate că băcăuanii ar fi dorit extinderea acestei unităţi de învăţământ. Un
prim argument, şi cel mai important, în susţinerea acestei afirmaţii îl reprezintă
transferul elevelor, care promovau clasa 1-a, la celelalte doua şcoli de fete. Astfel,
Ministerul Instrucţiunii Publice, cu Ordinul nr. 71933, din 27 noiembrie 1900,
transfera la Şcoala de Fete Nr. 2 "25 eleve de la Şcoala de Fete Nr. 3, promovate
în clasa a 11-a", la sfârşitul anului şcolar 1899-1900, acestea urmând a fi
"executate să urmeze, în mod regulat, conform legii şi regulamentului" 19 •
Registrelor matricole, păstrate în arhiva Şcolii de Fete Nr. 1 şi în cea a Şcolii de
Fete Nr. 2, consemnează faptul că elevele care au promovat clasa 1-a la Şcoala de
Fete Nr. 3, în perioada 1900-1907, şi-au continuat studiile la respectivele unităţi
de învăţământ:
Anul şcolar
1900-1901
1901-1902
1902-1903
1903-1904
1904-1905
1905-1906
1906-1907

Şcoala

de Fete Nr. 1
7
15
10

Şcoala

de Fete Nr. 2
25

21
14
7
14
6

9
4

-

Observaţii

Datorită

numărului mic de
fete din circumscripţia 1-a, în
1907, circumscripţia a III -a
era împărţită între Şcoala de
Fete Nr. 1 şi Şcoala de Fete
Nr. 3.

Alte argumente care susţm afirmaţia noastră: a. numărul elevelor sărace care
serveau masa la ospătăria comunală 20 ; b. utilizarea unei singure încăperi, ca sală
de clasă, în toate localurile în care a funcţionat; c. baza materială a şcolii, în
momentul desfiinţării, era cea necesară pentru o clasă de elevi 21 ; d. afirmaţia lui
Costache Radu: "la 1899 s-a înfiinţat a treia şcoală de fete, însă numai cu o
22
singură clasă, pusă sub direcţiunea doamnei Eugenia Dimitriu" •
Pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului instructiv-educativ,
conducerea şcolii a fost preocupată, permanent, de asigurarea unei baze materiale
adecvate şi întreţinerea corespunzătoare a localului. Conform Regulamentului
pentru administraţiunea şcoalelor primare urbane, directorii erau obligaţi a
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 2 Bacău, d. 1/1900, f. 82-106.
Idem, fond Primăria Bacău, d. 48/1901, f. 5-30. În 1900-1901, serveau masa doar 3 eleve, în
timp ce restul şcolilor, care aveau el. 1-IV, trimiteau câte 12 elevi- câte 3 elevi de clasă.
21
Idem, d. 43/1907, f. 72, 74. Inventarul şcolii era format din: "1 catedră, 1 tablă, 1 masă de
cancelarie, 2 cuiere, 1 sigiliu, 23 bănci, 1 scuipătoare de metal, 1 putină de apă, 1 cazan de fiert
apă, 1 filtru cu cărbune, 1 dulap, 2 icoane, 1 ceasornic, 2 scaune, 1 topor, 1 ferastrău".
2
Costache Radu, Bacău/ de la 1850-1900, Ediţia a 2-a, Ed. Grafit, Bacău, 2005, p. 35. Autorul şi
a publicat lucrarea în anul 1906, deci, cu un an înainte de desfiinţarea şcolii.
19

20
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periodic, necesarul de materiale şi reparaţii. Principalele
solicitări ale conducerii Şcolii de Fete Nr. 3 se refereau la: a. reparatul uşilor şi
ferestrelor ( 1901 - "ferestrele şi uşile nu se închid; sunt de pus câteva geamuri
sparte şi cârlige de sprijinit ferestrele, ca să se poată ventila bine" 23 ); b. curăţarea
şi repararea sobelor ( 1902 - "trebuiesc curăţate toate sobele, fiind cu neputinţă de
a mai face foc în ele"24 ); c. repararea pereţilor, ulucilor, gardurilor, văruitul clasei,
vopsitul podelelor ( 1902 - "un perete al acestei şcoli s-a crăpat foarte tare
ameninţând să cadă" 25 ; 1905- "zaplazul din grădină este căzut pe o lungime de 7
m, şarampoii fiind putrezi" 26 ; 1906- "de zugrăvit clasa, cancelaria şi coridorul, de
reparat ulucii, poarta şi gardurile"27 ; d. curăţatul fântânei şi latrinei (1902
"fântâna trebuie curăţată, apa fiind cu neputinţă de băut" 28 ; e. repararea
mobilierului ( 1906 - "reparatul şi vopsitul băncilor, catedrei şi liniatul tablei" 29 ;
materiale pentru şcoală (1903 -"două cofe, un ferăstrău, un topor" 30 •
Şcoala de Fete Nr. 3 fiind singura şcoală primară care îşi desfăşura
activitatea într-un local închiriat, realizarea reparaţiilor revenea atât primăriei
(reparatul uşilor şi ferestrelor, lucrările de igienizare - văruit, curăţatul fântânii şi
latrinei etc.) cât şi proprietarului (reparaţii majore precum: acoperiş, sobe, pereţi,
garduri etc.). Întrucât, în general, proprietarul imobilului nu se achita de
responsabilităţile ce îi reveneau, prin contractul de închiriere, multe reparaţii,
absolut necesare, erau executate de primărie, în limita fondului alocat prin buget,
în detrimentul altor îmbunătăţiri. Astfel, întrucât "soba din antret era cu totul
deteriorată necesitând a fi făcută din nou, costul fiind de 50 lei", în 1904, primăria
a decis ca: "din suma repartizată prin deviz - 92,20 lei, se va face sobă,
suprimându-se altele ce nu erau absolut necesare", respectiv cumpărarea unei
pendule, repararea soneriei, a plafonului şi pereţilor din sala de clasă 31 .
Cheltuielile cu întreţinerea acestei şcoli au crescut odată cu mutarea în imobilul
lui T. Hilariu, fiind vorba de 2 clădiri- şcoala şi locuinţa directoarei 32 •
Rezultatele pozitive ale acestei unităţi de învăţământ, la sfârşitul primului
an de funcţionare, au determinat autoritatea locală, în octombrie 1901, să accepte
solicitarea băcăuanilor, "de a se plăti o a doua institutoare la Şcoala de Fete Nr.
3"33 . Sperând că Ministerul Instrucţiunii Publice va aproba înfiinţarea clasei a 11-a,

tnm1te

primăriei,

Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 73/1901, f. 8.
Idem, d. 48/1902, f. 16.
25
Idem, d. 73/1901, f. 10.
26
Idem, d. 37/1904, f. 165.
27
Idem, d. 69/1904, f. 11.
28
Idem, d. 48/1902, f. 72, 74, 85.
29
Idem, d. 69/1904, f. 1O.
30
Idem, d. 39/1903, f. 19, 22-25.
31
Idem, d. 37/1904, f. 34, 48, 70-73, 81-85, 117-120.
32
Idem, d. 5/1907, f. 4, 6-12, 16-19,21-26.
33
Idem, d. 56/1900, f. 37.
23

24
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pentru anul şcolar 1901-1902, primăria a dotat şcoala cu materiale în valoare de
373 lei: 2 icoane, 2 dulapuri pentru clase, 1 dulap pentru arhivă şi bibliotecă, 1
ceasornic pentru cancelarie, 8 scaune, 1 călimară pentru cancelarie, 2 cofe, 1
filtru, 1 topor, 1 ferăstrău, 20 bănci 34 . Eforturile băcăuanilor şi ale autorităţii
locale au fost, însă, zadarnice, şcoala funcţionând, în continuare, doar cu clasa 1-a.
Pebazarecensămintelorşcolare din 1901 35 ,1902 36 ,1903 37 ,190438 ,1906 39
şi 190740 putem reconstitui, parţial, efectivul şcolar al acestei unităţi de
învăţământ:

Primeau instrucţie primară:
Nu primeau
a)Scoala de Fete Nr. 3; b) alte
instrucţie
circumscripţii; c) şcoli private
şcolar
primară - din
lipsă de locuri
a.
b.
c.
1900/01 302 (112 românce, 190 străine)
65
91
116
30
1901102 303 (1 05 românce, 198 străine)
34
75
58
136
34
1902/03 222 (70 românce, 152 străine)
53
33
102
1903/04 224 (82 românce, 142 străine)
53
35
48
88
1905/06 219 (63 românce, 156 străine)
44
29
111
35
1906/07 198 ( 57 românce, 141 străine)
12
60
95
31
Observaţii: In anul 1907, circumscripţia a III-a era împărţită cu Şcoala de Fete Nr. 1.
Anul

Total eleve în circumscripţia
şcolară III

niciun fel de informaţii concrete privind activitatea
şcolară şi extraşcolară desfăşurată de elevele Şcolii de Fete Nr. 3, având în vedere
faptul că directoarea unităţii de învăţământ, institutoarea Eugenia Dimitriu, era
unul dintre dascălii inimoşi ai Bacăului, iar activităţile importante erau organizate
în comun, putem concluziona că respectiva instituţie s-a alăturat celorlalte unităţi
şcolare din oraş în această privinţă. Astfel, merită menţionată participarea la
41
42
serbările de sfârşit de an şcolar sau cele susţinute de alte şcoli , la festivităţile
organizate de prefectură, primărie şi revizorat cu ocazia zilelor naţionale (24
Chiar

dacă

nu

deţinem

Idem, d. 5611901, f. 6, 81, 87-89, 90, 101. Dulapurile şi băncile au fost confecţionate de elevii
Inferioare de Meserii din oraş.
35
Idem, d. 3711901, f. 6-56.
36
Idem, d. 4211902, f. 4-56.
37
Idem, d. 3011903, f. 7-55.
38
Idem, d. 4211904, f. 35-38
39
Idem, d. 56/1906, f. 5-18.
40
Idem, d. 5111907, f. 22-34.
41
Idem, d. 43/1907, f. 22, 35-38. Solemnitatea împărţirii premiilor, din 24 iunie 1907, o "serbare
impozantă ce a avut loc în sala Palatului Administrativ", a fost pregătită, la solicitarea
institutorilor, de Eugenia Dimitriu, directoarea Şcolii de Fete Nr. 3, care "a ţinut cuvântarea
festivă", şi Aneta Savel, institutoare la Şcoala de Fete Nr. 2, care a "condus corurilor".
42
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 2 Bacău, d. 111903, f. 171. În 1904, Şcoala de Băieţi Nr. 2 a
organizat mai multe serbări pentru dotarea batalionului micilor dorobanţi cu uniforme.
34

Şcolii
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Ianuarie, 1O Mai) sau cele dedicate unor mari personalităţi din istoria naţională
(Ştefan cel Mare 43 , Carol I44 ).
Pentru asigurarea unei frecvenţe regulate şi aplicarea obligativităţii
învăţământului primar, o atenţie deosebită a fost acordată sprijinirii elevelor
sărace cu cărţi, îmbrăcăminte, încălţăminte şi hrană la ospătăria comunală 45 •
Reînfiintarea şcolii, în 1911, şi evolutia acesteia până în anul1918
Aglomerarea celor două şcoli de fete din oraş, în special a Şcolii de Fete
Nr. 246 , determină reînfiinţarea Şcolii de Fete Nr. 3, începând cu anul şcolar 19111912, potrivit Deciziei Ministerului Instrucţiunii Publice nr. 47782, din 11 iulie
1911. Aceasta urma "să-şi înceapă activitatea pe 1 octombrie 1911, cu clasele I-II
unite"47 , având ca directoare pe Elena Teodoru, transferată de la Şcoala de Fete
Nr. 1. Pentru a-i asigura efectivul necesar, pe 16 septembrie 1911, revizoratul
solicita conducerii celor două şcoli de fete din oraş a înscrie, în clasele I-11, un
număr cât mai mare de eleve, indiferent de naţionalitate, întrucât legea nu
excludea, cu desăvârşire, elevele străine 48 . Pe 1 octombrie 1911, directoarele celor
trei şcoli de fete (Felicia Radu- Şcoala de Fete Nr. 1, Eugenia Dimitriu- Şcoala
de Fete Nr. 2 şi Elena Teodoru- Şcoala de Fete Nr. 3) s-au întrunit "în cancelaria
revizoratului, în vederea stabilirii elevelor ce vor forma contingentul noii şcoale",
în redistribuirea acestora, către cele trei unităţi de învăţământ, avându-se în vedere
apropierea de şcoală49 .
Prin decizia de reînfiinţarea a Şcolii de Fete Nr. 3, Ministerul Instrucţiunii
Publice impunea primăriei sarcini precise precum: închirierea localului,
procurarea mobilierului, asigurarea combustibilului, angajarea unui servitor etc.
Drept urmare, în sesiunea extraordinară, din 28 iulie 1911, Consiliul Comunal a
decis: 1. funcţionarea şcolii, până pe 25 aprilie 1912, "în cele două camere libere
din Palatul Ateneului întrucât, fiind mijlocul anului, nu se găsesc case de
închiriat"; 2. mobilierul (bănci, tablă, birou, dulap pentru arhivă) să fie asigurat
"din ceea ce se găseşte la grajdul comunal"; 3. aprobarea unui credit, de 180 lei,
Idem, fond Prefectura Bacău, d. 111904, f. 37. Pe 2 iulie 1904, cu prilejul comemorării a 400 de
ani de la moartea lui Ştefan cel Mare, toate şcolile au participat la: serviciul religios de la
Catedrală, defilarea din faţa Palatului Administrativ şi serbarea din grădina publică.
44
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 2 Bacău, d. 1/1905, f. 187. Pe 10 Mai 1906 - 40 de ani de
domnie a regelui Carol 1 şi 25 de ani de la încoronarea ca rege, şcolile au organizat "o frumoasă şi
impunătoarea serbare în Grădina Grivel".
45
Idem, d. 2/1899, f. 15, 49, 98.
46
Idem, fond Şcoala de Fete Nr. 2, d. 2/1911, f. 13, 14. Pe 21 sept. 1911, directoarea Şcolii de Fete
Nr. 2 informa revizoratul că "având înscrise 90 de românce, în clasa 1-a, locuri fiind doar pentru
70, îmi este cu neputinţă a mai primi altele spre a nu infecta aerul, mai ales în timp de epidemii",
propunând ca surplusul să fie dirijat spre Şcoala de Fete Nr. 1 unde erau doar 40.
47
Idem, fond Primăria Bacău, d. 67/1911, f. l.
48
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 2 Bacău, d. 2/1911, f. 12, 14.
49
Ibidem, f. 17-25.
43
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necesar "pentru lemne, servitor, spese de cancelarie şi alte cheltuieli ocazionate de
redeschiderea acestei şcoale" 50 . Întrucât în aprilie 1912 nu se găsise, încă, "o casă
convenabilă de închiriat", Şcoala de Fete Nr. 3 "va continua să rămână încă
jumătate de an tot unde se afla", adică în incinta Palatului Ateneului 51 , în timp de
Elena Teodoru, directoarea şcolii, va locui pe str. Ioniţă Sturza nr. 33, într-un
imobil închiriat, pe timp de un an, pentru suma de 2400 lei 52 • Iniţial, servitorul
acestei şcoli a fost intendentul Palatului Ateneului, care primea lunar 1O lei, iar
după adoptarea bugetului pe anul 1912, şcoala a beneficiat de servitor propriu,
plătit cu 40 de lei pe Iună 53 .
Şcoala de Fete Nr. 3 urma să deservească circumscripţia a III-a, alcătuită
din străzile: Buna Vestire, Mircea, Căsăpiilor, Ioniţă Sturza, Dumitraşc, Lecca,
Rahovei, Plevnei, Florilor, Valea Albă, Precista, Al. cel Bun, V. Alecsandri,
Justiţiei, Războieni, Bacău-Focşani, Cremenea, Înfundată, Poetul Grandea,
Fabricilor, Canalul Mare, Opanez, Pavată şi Fundătura Bistriţei 54 . Localurile
improprii, în care a funcţionat, şi lipsa bazei materiale vor afecta efectivul acestei
unităţi de învăţământ, elevele orientându-se spre cele două şcoli de tradiţie care
beneficiau de localuri noi şi de o bază didactică adecvată 55 .
Revizoratul Şcolar Bacău, cel mai bun cunoscător al realităţilor din
învăţământul local, dorea ca Şcoala de Fete Nr. 3 să fie amplasată în zona
periferică a circumscripţiei a 11-a, în care predomina populaţia românească,
decongestionând, astfel, Şcoala de Fete Nr. 2, foarte aglomerată, şi nu în
circumscripţia a III-a, o zonă cu efective şcolare româneşti mai mici, ce puteau fi
împărţite între Şcoala de Fete Nr. 1 şi Şcoala de Fete Nr. 2. Întrucât toate şcolile
primare erau situate în mijlocul oraşului, iar "copiii de la periferii erau nevoiţi să
parcurgă distanţe mari pentru a le frecventa", pe 3 octombrie 1911, solicita
primăriei închirierea "unui local în str. Poştei sau Bacău-Piatra, dincolo de pârâul
Nege!, pentru a deservi populaţia românească cea mai deEărtată de şcoalele din
centru ajungându-şi, astfel, scopul pentru care s-a înfiinţat" 6 .
Problema amplasării şcolii şi a găsirii unui local corespunzător a constituit
o preocupare permanentă nu numai pentru revizorat ci şi pentru directoarea şcolii,
Elena Teodoru, care, pe 24 februarie 1912, înainta primăriei Memoriul asupra
ldem, fond Primăria Bacău, d. 67/1911, f. 1, 3, 5.
Idem, d. 37/1912, f. 3. Tot aici funcţionau Chestura Poliţiei şi Secţia de Pompieri.
52
Ibidem, f. 3, 6.
53
Idem, d. 6711911, f. 4, 8, 25, 26.
54
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 2 Bacău, d. 2/1911, 129.
55
ldem, d. 211914, f. 6. În septembrie 1914, revizoratul ruga conducerea Şcolii de Fete Nr. 2 "a nu
înscrie eleve din circumscripţia Şcoalei Nr. 3 de Fete".
56
Idem, fond Primăria Bacău, d. 6 711911, f. 7. Efective le şcolare furnizate de cele mai populate
străzi, din circ. III, între 1908-1911: Lecca- 260 (233 străine, 27 românce), Bacău-Focşani- 92
(48 străine, 44 român ce), Precista - 75 ( 60 străine, 15 român ce).
50

51
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înfiinţărei şi

amplasamentului Şcoalei Primare de Fete Nr. 3 din Bacău, cu
rugămintea de "a i se da toată atenţiunea ce comportă această chestiune".
Respectivul memoriu cuprindea trei părţi distincte: a. Necesitatea şcoalei; b.
Amplasamentul şcoalei; c. Contingentul şcoalelor, fiind însoţit şi de situaţii
statistice privind şcolarizarea fetele, din oraş, în ultimii 4 ani 57 .
Institutoarea considera că numărul şcolilor primare depindea "de
contingentul anual al copiilor în vârstă de şcoală şi de cerinţele pedagogice
privitoare la numărul de elevi în clasă". Elena Teodoru aprecia că "aşa cum se
lucrează la noi, cu 60-80 de şcolari într-o clasă şi o programă încărcată",
învăţământul era departe de a răspunde menirii lui, întrucât cadrul didactic era
"nevoit să meargă în galop", cum îi cerea programa şi orarul, neputându-se ocupa
în mod egal de toţi, "mediocrii rămânând tot mediocri iar inteligenţii fiind ţinuţi
pe loc". Memoriul era argumentat cu exemple din ţările avansate ale Europei unde
se lucra cu 20-25 elevi într-o clasă, după o programă lejeră ("nu are nici jumătate
din materia de la noi"), în săli de clasă construite "după cerinţe igienice şi
pedagogice", şcolarii provenind "din familii culte sau măcar ştiutoare de carte şi
conştiente de rolul lor în societate". Convinsă fiind că organizarea claselor cu
efective mici era, deocamdată, un obiectiv greu de atins (lipsa de şcoli, manuale,
cadre didactice etc.), institutoarea considera că "reducerea efectivelor de la 80 de
elevi la maximum 50 de clasă şi până la 40 într-o sală cu clase unite" era un prim
pas pentru îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ.
Referindu-se la "amplasamentul şcolii", Elena Teodoru socotea că acesta
depindea de modul cum sunt distribuite, pe cartiere, populaţia şcolară şi şcolile
deja existente. Având în vedere că prin amplasarea lor, Şcoala de Fete Nr. 1 (str.
Negel) avea "cât îi trebuia pentru a-şi popula clasele" iar Şcoala de Fete Nr. 2 (str.
Sf. Neculai) avea "un surplus pentru că se alimenta din toată jumătatea de răsărit a
oraşului", institutoarea prezenta patru posibilităţi unde putea fi amplasată Şcoala
de Fete Nr. 3: 1) dincolo de podul de peste pârâul Negel- pe strada Berăriei 58 ; 2)
în apropiere de acest pod; 3) la intersecţia străzilor Neagoe-Vodă, Tăbăcari şi
Logofătul Tăutu; 4) în zona străzilor Bacău-Focşani şi Lecca. În urma cercetărilor
efectuate, concluziona că "amplasamentul nr. 4 este cu mult superior, şi se
impunea celorlalte trei, atât din punct de vedere al distanţei cât şi al
contingentului", deci, Şcoala de Fete Nr. 3 trebuia aşezată în zona străzilor Bacău
Focşani (azi Mărăşeşti) şi Fabricilor (azi Milcov), la intersecţia dintre străzile
Precista, Al. cel Bun şi Canalul Mare 59 . Astfel, se evita parcurgerea a 2-3 km,
57

Ibidem, f. 18-24.
Se referă la Podul Paloşanu de pe str. Bacău-Piatra.
59
Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 67/1911, f. 4, 8, 25, 26. Amplasamentul m.
1: 25 eleve înscrise - 18 cu frecvenţă regulată; amplasamentul m. 2: 30 eleve înscrise - 21 cu
frecvenţă regulată, fiind "o divizionară a Şcolii de Fete Nr. 2"; amplasamentul nr. 3: "o divizionară
a Şcoalei de Fete Nr. 2 luând şi o parte din efectivul Şcolii de Fete Nr. 1".
58
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până

la cele două şcoli de fete, asigurându-se înscrierea unui număr mai mare de
eleve, frecvenţă regulată şi evitarea abandonului şcolar.
Pornind de la realitatea că aproximativ 70% din numărul elevelor înscrise
frecventau şcoala în mod regulat, în finalul Memoriului, institutoarea prezenta
circumscripţiile oraşului şi "contingentele ce ar da, anual, fiecare" prin aşezarea
Şcolii de Fete Nr. 3 în amplasamentul nr. 4: a. Circumscripţia I - Şcoala de Fete
Nr. 1 avea asigurat un efectiv de 44 de eleve (30 ar urma regulat); b.
Circumscripţia II - Şcoala de Fete Nr. 2 putea înscrie 70 de fete (49 ar urma
regulat); c. Circumscripţia III- Şcoala de Fete Nr. 3 putea şcolariza 56 de fete (39
ar urma regulat) 60 • Pentru a demonstra oportunitatea reînfiinţării Şcolii de Fete Nr.
3 şi a amplasării ei în zona respectivă, institutoarea a realizat şi de o riguroasă
situaţie statistică privind raportul dintre totalul fetelor de vârstă şcolară (7 -14 ani)
şi cele înscrise în clasa I-a, în ultimii patru ani şcolari: 61
Anul
şcolar

1908/09
1909/1 o
1910/11
1911112

Fete în
Total
584
678
687
547

vârstă

de şcoală (7-14 ani)
Românce
Străine
321
263
303
375
293
394
252
295

Total
178
183
179
272

Inscrise în clasa 1-a
1 Şc.2
Şc.3
37
87
75
36
36
67
45
54
47

Şc.

Şc. Israelită

54
72
76
126

Procentul reprezentat de elevele înscrise în clasa I-a, din totalul fetelor de
în perioada respectivă, era: 190811909 - 30 %, 19091191 O - 27 %,
191011911-26 %, 191111912-50%. Se poate observa o echilibrare a efectivelor
şcolare din clasa I-a, la cele trei şcoli publice din oraş, în anul şcolar 1911-1912,
odată cu reînfiinţarea Şcolii de Fete Nr. 3 precum şi dublarea procentului celor
care începeau învăţământul primar obligatoriu.
Se pare că argumentele directoarei au convins primăria care, în aceeaşi zi,
solicita inginerului comunal a-şi "da avizul asupra distanţelor dintre localul propus
a se instala Şcoala de Fete Nr. 3 şi cea din urmă casă din circumscripţia acestei
şcoale fiind necesar la facerea bugetului". În referatul trimis, pe 28 februarie 1912,
acesta consemna că "distanţa de la cea mai depărtată casa din zona III şi până în
coltul
format de străzile Al. cel Bun şi Canalul Mare, unde este proiectat localul
,
Şcoalei Nr. 3 de Fete, este de 1100 m" .
În mai 1912, Primăria constituie o comisie, alcătuită din reprezentanţii
Revizoratului Şcolar, Serviciului Sanitar şi Serviciului Tehnic Comunal, spre a
cerceta dacă imobilul situat în strada Precista nr. 28, aparţinând lui Ioan
vârstă şcolară,

~

60
61

62

Ibidem, f. 11-17.
Ibidem, f. 18-23.
Ibidem, f. 1O.
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Chirvăsuţă,

era "în condiţiuni de igienă şi salubritate necesare pentru a găzdui
Şcoala de Fete Nr. 3"63 .
Având în vedere "principiile ce trebuiau observate în construirea sau
alegerea unui local de şcoală primară" 64 , directoarea Elena Teodoru informa
autoritatea locală, printr-un nou memoriu, în ce măsură imobilul oferit de 1.
Chirvăsuţă era adecvat pentru a găzdui Şcoala de Fete Nr. 3, pe parcursul mai
multor ani şcolari, când numărul claselor va creşte, "pentru moment şcoala
funcţionând cu clasele 1-11 unite, pentru care trebuia o singură sală de clasă 65 . Cu
pertinenţă, sunt semnalate o serie de neajunsuri precum: 1. sala de clasă avea
"numai o fereastră în peretele longitudinal, de unde trebuia să vie lumina, având
două ferestre în peretele lateral"; 2. ferestrele erau "aproape de pardoseală, elevele
fiind expuse"; 3. creşterea numărului de clase ar duce la desfiinţarea cancelariei,
"o cameră nu destul de încăpătoare". În concluzie, institutoarea considera că
imobilul oferit de 1. Chirvăsuţă era "suficient ca locuinţă pentru directoare",
propunând să fie închiriată şi "casa ce are alături, cu camere mari, unde s-ar putea
instala clasele, sala de recreaţie, cancelaria şi servitorul şcoalei". Proprietarul
acceptă să închirieze, primăriei, ambele clădiri din strada Precista, "una ca local de
şcoală şi cealaltă ca locuinţă pentru directoare, cu o chirie anuală de 3200 lei,
unitatea de învăţământ funcţionând, aici, până în 191966 . Chiar dacă chiria a rămas
aceeaşi, contractul de închiriere a suferit o serie de modificări, în favoarea
proprietarului, care afectau, însă, procesul instructiv-educativ 67
Pe lângă chiria mare, funcţionarea într-un local vechi şi impropriu a generat
eforturi suplimentare, din partea primăriei, pentru întreţinerea acestei şcoli, în
condiţiile în care, proprietarul refuza să se implice. Pe 6 iulie 1916, cu raportul nr.
300, directoarea şcolii informa autoritatea locală că "localul închiriat nu mai putea
servi ca local de şcoală" din următoarele motive: 1. era neîncăpător pentru
63

Ibidem, f. 27.
Ibidem, f. 28-33. Clădirea claselor: 1. Să aibă "atâtea săli de clasă câte posturi de institutoare
sunt", cancelarie şi cameră pentru servitor; 2. Să nu se treacă printr-o sală de clasă pentru a se
ajunge la alta; 3. Uşile claselor să nu dea direct în curte/stradă; 4. Coridoarele să aibă o lăţime de
1,50 - 2,00 m şi să primească direct aerul şi lumina; 5. Sălile de clasă să aibă formă
dreptunghiulară fiind orientate spre răsărit şi apus; 6. Ferestrele să fie situate pe lungimea sălilor
de clasă, la 1,20 m deasupra pardoselei; 7. Sala de clasă să asigure fiecărui elev o suprafaţă de
1,25-1,50 m2 şi un volum de aer de 3-5 m3 ; Sala de recreaţie: să fie "o sală anume, zidită şi
acoperită, lipită de clădirea claselor", care să fie folosită şi ca sală de gimnastică sau refector,
pentru copiii care serveau prânzul la şcoală; Curtea de recreatie: să aibă o suprafaţă de cel puţin 5
m2 /elev şi să nu fie mai mică de 200 m2 ; Privata: să aibă o cabină la 50 de eleve.
65
Ibidem. La un efectiv de 50 de eleve, conform normelor igienice, era necesară "o sală cu
suprafaţa de 62,50 m2 şi un volum de 150 m 3 ", oferta lui 1. Chirvăsuţă fiind departe de aceste
norme: camera mare avea o suprafaţă de 26,73 m2 , "fiind încăpătoare pentru 22 eleve", şi un
volum de 93,28 m3, corespunzător la 31 de eleve, în care încăpeau 13 bănci pentru 26 eleve.
66
Ibidem, f. 28-33.
67
Idem, d. 4111916, f. 15.
64
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numărul

elevelor ce urmau a fi înscrise în viitorul an şcolar; 2. era "igrasios, cu
camere fără soare şi aer suficient, cu uşi şi ferestre putrezite şi sobe vechi care nu
fac căldură ci fum"; 3. cedarea unor spaţii către proprietar - camera pentru
material didactic, grădina, beciul şi un hambar, închiriat "pentru depozitare de
cereale", afecta bunul mers al şcoalei, aceasta semănând mai mult "cu un han"
având curtea veşnic murdară şi plină de noroi, "forfotind de slugi, argaţi şi zeci de
căruţe". Drept urmare, pentru anul şcolar 1916-1917, propunea mutarea unităţii de
învăţământ într-un nou local 68 . Un memoriu similar a fost înaintat şi Ministerului
Instrucţiunii Publice care, pe 4 august 1916, avertiza primăria: "Starea localului
necorespunzând scopului pentru care este închiriat, până la construirea unui local
propriu, să luaţi măsuri ca şcoala să fie mutată în alte case, curate şi sănătoase, în
care micile vlăstare să nu fie expuse la tot felul de maladii", recomandând a se
avea în vedere şi propunerile directoarei 69 •
În condiţiile intrării României în Primul Război Mondial, şcoala va rămâne
în aceeaşi locaţie, imobilul respectiv fiind afectat de vitregiile conflictului, aici
fiind cantonat, iniţial, Regimentul 54 Infanterie Vaslui, iar ulterior jandarmii rurali
din judeţele Vlaşca şi Teleorman 70 .
Starea improprie a localului este recunoscută şi de inspectorul şcolar C.
Simionescu din Inspectoratul Învăţământului Primar al Circumscripţiei Neamţ Bacău - Putna, care, pe 2 martie 1918, atenţiona primăria: "A mai tolera ca o
şcoală să funcţioneze în asemenea local înseamnă, ca cu ştiinţă, să contribuim la
nesănătatea copiilor care frecventează cursurile", cerând ca la expirarea
contractului, "poate chiar mai din vreme dacă e posibil", să se închirieze "un local
bun şi igienic" 71 • Întrucât pe 20 aprilie 1920, contractul de închiriere expira,
autoritatea locală a decis ca, începând cu anul şcolar 1919-1920, Şcoala de Fete
Nr. 3 să funcţioneze în localul Şcolii de Băieţi Nr. 3, directoarea Elena Teodoru
rămânând cu locuinţa, în continuare, în casa lui 1. Chirvăsuţă 72 •
Chiar dacă funcţiona într-un local impropriu, conducerea şcolii s-a
preocupat, permanent, de asigurarea bazei materiale necesare pentru buna
desfăşurarea a procesului instructiv-educativ. În urma deselor intervenţii ale
directoarei, primăria se va implica, în măsura posibilului, în dotarea acestei şcoli:
68

Idem, d. 60/1915, f. 8, 13-14. Directoarea propunea: 1. construirea unui local propriu, cu
pentru directoare, în faţa Palatului Ateneului (pe proprietatea lui Nicolae Ghica şi Nicu
Krupenski) sau pe str. Justiţiei nr. 17 (proprietate a Ministerului Instrucţiunii Publice); 2.
construirea unui local nou, fără locuinţă pentru directoare, pe proprietatea lui 1. Chirvăsuţă (unde
funcţiona şcoala) sau pe proprietatea lui Felix Grivel, aflată în vecinătate; 3. mutarea şcolii în
incinta Palatului Ateneului, în locul poliţiei, care putea fi "dusă în orice parte a oraşului". În
cazurile 2 şi 3, directoarea îşi păstra vechea locuinţă- imobilullui 1. Chirvăsuţă".
69
Ibidem.
70
Idem, d. 3811917, f. Il, 12, 13.
71
Idem, d. 9111916, f. Il.
72
Ibidem, f. 28.
locuinţă
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pe 15 octombrie 1911, cumpăra "o pendulă, o icoană, un cuier, repara biroul şi
dulapul" 73 ; pe 24 noiembrie 1912, "aranja facerea unei catedre, a unei mese şi
cumpărarea celorlalte obiecte cerute de direcţiune" 74 ; trimestrial, aloca bani pentru
cheltuieli de cancelarie (imprimate, hârtie de scris, tocuri, peniţe, tuş, cretă etc.) şi
materiale de curăţenie.
În primii doi ani, 1911-1912 si 1912-1913, Şcoala de Fete Nr. 3 a
funcţionat doar cu clasele I-II reunite şi, o singură institutoare, Elena Teodoru. În
1913-1914, instituţia se extinde, conform Deciziilor Ministerului Instrucţiunii
Publice nr. 2100111913 şi 27081/1913, prin înfiinţarea a "încă două posturi de
institutoare" 75 , unitatea funcţionând cu trei clase (1, II, III) şi trei cadre didactice.
Începând cu anul şcolar 1914-1915, ciclul primar devine complet prin înfiinţarea
clasei a IV-a şi al celui de-al patrulea post de institutoare 76 . Extinderea şcolii, mai
ales înfiinţarea clasei a III-a, s-a lovit de numeroase piedici din partea autorităţii
locale. Dacă în aprilie 1913, Revizoratul solicita primăriei "a lua măsurile
necesare pentru prepararea din timp a mobilierului trebuitor şi altele" 77 iar
directoarea şcolii solicita "a se prevedea în buget cheltuielile necesare pentru
reparaţii si completarea mobilierului cu: 30 pupitre, 2 catedre, 2 table, 8 scaune, 6
cuiere, 3 icoane, 5 scuipători de metal, 1 dulap pentru arhivă şi material
didactic" 78 , abia la două săptămâni de la începerea cursurilor, pe 30 octombrie
1913, inginerul Gh. Hudic, şeful Serviciului Tehnic Comunal consemna
"efectuarea de reparaţii şi furnizarea de mobilier la Şcoala de Fete Nr. 3" 79 .
Dezinteresul administraţiei locale faţă de această şcoală, din perspectiva
funcţionării cu un număr sporit de eleve şi cadre didactice, determină conducerea
şcolii să solicite sprijinul Ministerului Instrucţiunii Publice care, cu adresa nr.
58492/1913, cerea primăriei "a aviza mijloacele necesare pentru înzestrarea
Şcoalei de Fete Nr. 3 cu mobilierul necesar şi repararea localului urmând a se
înfiinţa~ noi clase" 80 .
In privinţa efectivelor şcolare, datele pe care le deţinem sunt foarte puţine:
în 1911-1 O12, au fost înscrise 63 de eleve (4 7 în clasa I-a, 16 în clasa a II -a)81
73

Idem, d. 6711911, f. 5.
Idem, d. 3711912, f. 49.
75
ldem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Livezi, d. 111912, f. 25. Înfiinţarea celui de al doilea post de
institutoare s-a realizat prin transferarea postului urban de la Şcoala de Fete din Odobeşti, judeţul
Putna, începând cu 1 septembrie 1913.
76
Idem, fond Primăria Bacău, d. 47/1914, f. 5.
77
Idem, d. 24/1913, f. 100.
78
Ibidem, f. 4, 1O1.
79
Idem, d. 5/1913, f. 9, 18, 31, 33, 34.
80
Idem, d. 2411913, f. 9, 19, 100, 101.
81
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 2 Bacău, d. 211911, f. 17-25. Pe 3 oct. 1911, revizoratul înainta
conducerii Şcolii de Fete Nr. 2 lista celor 47 de eleve de clasa 1-a şi 16 de clasa a II-a ce urmau "a
trece la Şcoala Nr. 3 de Fete, nou înfiinţată".
74
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frecventând regulat 44 (29 din clasa 1-a, 15 din clasa a II-a) 82 ; în 1915-1916, au
fost înscrise 156 de eleve din care 14 au absolvit clasa a IV -a 83 .
Pentru asigurarea unei frecvenţe cât mai bune şi realizarea obligativităţii
învăţământului primar, conducerea şcolii a acordat o atenţie deosebită sprijinirii
elevelor sărace cu îmbrăcăminte, încălţăminte, cărţi şi hrană. În urma solicitărilor
adresate primăriei, de a "da dovadă de înţelegere pentru hainele elevelor sărace",
câte 8 eleve au primit ajutor (ciora~i, ghete, fustă, polcă, broboadă) în anii 1911 84
şi 1912 85 iar 15 eleve în anul 1913 6 . De asemenea, procurarea manualelor şcolare,
pentru "elevele lipsite de mijloace", s-a realizat din fondurile acordate de
primărie 87 precum şi din donaţiile unor persoane interesate în sprijinirea
învăţământului băcăuan 88 . Prin grija autorităţii locale, în anii şcolari 1914-1915 89
şi 1915-191690 , câte 21 de eleve, lipsite de posibilităţi materiale, au beneficiat de o
masă zilnică la ospătăria comunală.
În timpul Primului Război Mondial, localurile şcolilor din oraş au fost puse
la dispoziţia armatei, în anul şcolar 1916-1917 fiind suspendată activitatea în toate
şcolile primare din oraş. Pentru ca elevii "să nu rămână doi ani fără şcoală",
autorităţile locale au decis redeschiderea unităţilor de învăţământ, în anul şcolar
1917-1918, concentrând efectivelor celor şase şcoli primare din oraş în două
locaţii: Şcoala de Fete Nr. 3 (şcolile de fete) şi Şcoala de Băieţi Nr. 3 (şcolile de
băieţi). Efectivul celor trei şcoli de fete a fost împărţit în două unităţi şcolare:
Şcoala de Fete Nr. 1, condusă de Zamfira Dimitrescu, şi Şcoala de Fete Nr. 3,
91
condusă de Elena Teodoru, cele două preluând şi elevele Şcolii de Fete Nr. 2 • În
aceste condiţii, directoarea Şcolii de Fete Nr. 3 se va preocupa să asigure condiţii
optime pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ. Pe 20 septembrie
1917, se adresa primăriei soli citând ca până la 1 octombrie, când "se încep în
localul acestei şcoale cursurile şcoalelor primare de fete", să se finalizeze
repararea şi igienizarea localului, completarea mobilierului şi "asigurarea a 95
steri lemne de foc" 92 . Concentrarea unei populaţii şcolare de circa 400-450 de
Idem, fond Primăria Bacău, d. 6711911, f. 28-33.
Idem, d. 9411916, f. 16, 31.
84
Idem, d. 32/1911, f. 37-38.
85
Idem, d. 37/1912, f. 51-53.
86
Idem, d. 24/1913, f. 64, 71.
87
Ibidem, f. 49.
88
Idem, d. 3211911, f. 26, 29, 30, 31, 40. În anul şcolar 1911-1912, institutorul Gh. Chirvăsuţă, de
la Şcoala de Băieţi Nr. 3, autor al manualului Geografia Judeţului Bacău, a donat primăriei "partea
de venit, ce i se cuvenea, în ajutorul elevilor săraci".
89
Idem, d. 4711914, f. 5. În octombrie 1913, 26 din cele mai sărace eleve ale şcolii, "unde
majoritatea erau sărace", primeau manuale din fondurile comunei, în valoare de 30 lei.
90
Idem, d. 4011915, f. 10-11,20.
91
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 5 Bacău, d. 211902, f. 34, 35.
92
Idem, fond Primăria Bacău, d. 38/1917, f. 28.
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eleve, într-un "localul neigienic şi neîncăpător", şi pericolul iminent al declaşării
unor epidemii, mai ales că în oraş bântuia febra tifoidă, au determinat-o pe
institutoarea Elena Teodoru să solicite primăriei, în mod insistent, confecţionarea
de "ventilatoare de tinichea, la ferestre, pentru a se primeni aerul şi a face posibilă
viaţa copiilor 4 ceasuri pe zi" precum şi dezinfectarea sălilor de clasă, de două ori
pe săptămână, cu o soluţie antiseptică 93 . Chiar şi în condiţiile vitrege ale
războiului, El. Teodoru va da dovadă de profesionalism, acordând o atenţie deosebită
completării documentelor şcolare. Pe 3 decembrie 1917, solicita conducerii Şcolii de
Fete Nr. 2, pentru "a se trece numele exacte ale elevelor în cataloage şi în matriculă",
registrul matricol pe anul şcolar 1915-1916 şi cataloagele de la examenele susţinute, în
1917, de şcolile particulare94 .

În loc de concluzie
Şcoala

de Fete Nr. 3 din Bacău a fimcţionat, până în 1948, doar cu clasele 1-IV,
iar de la această dată şi până în 1954 a avut şi gimnaziu (clasele V- VII). În 1954 îşi
încetează activitatea, ca instituţie de sine stătătoare, fuzionând cu Şcoala de Băieţi Nr. 3
şi formând actuala Şcoală Gimnazială "Spiru Haret''.
Lipsa localului a constituit principala problemă cu care s-a confruntat această
şcoală, pe tot parcursul existenţei ei. Chiar dacă, începând cu anul şcolar 1919-1920 s-a
mutat în localul Şcolii de Băieţi Nr. 3, conducerea şcolii, comitetul şcolar şi autoritatea
locală au încercat să asigure un local propriu şi pentru această unitate de învăţământ.
Astfel, pe 2 septembrie 1920, primăria se adresa Ministerului Instrucţiunii Publice
solicitând cumpărarea imobilului din strada Justiţiei Nr. 17 (fost 12 sau 13), situat în
vecinătatea Şcolii de Băieţi Nr. 395 . Întrucât respectivul imobil fusese cumpărat de Casa
Şcoalelor, pentru Şcoala Profesională de Fete ,,Principesa Maria"96 , Ministerul acceptă
doar închirierea, de către Comitetul Şcolar al Şcolii de Fete Nr. 3, pe termen de 5 ani,
începând de la 26 octombrie 1920, cu o chirie anuală de 2520 lei 97 • Deşi Comitetul
Şcolar, care adunase 1O 000 lei, a solicitat primăriei, în repetate rânduri, "a lua măsuri
urgente, ca să se amenajeze în corpul principal al imobilului 2 săli mari de clasă pentru
ţinerea cursurilor alternativ, câte 'l1 de zi, şi să se repare corpul secundar spre a servi ca
locuinţă pentru directoare", aceste demersuri au rămas fără rezultat98 . Lipsa fondurilor
necesare construirii unui local propriu, pentru Şcoala Profesională de Fete, pe terenul
din str. Justiţiei nr. 17 (devenită gen. Al. Averescu), determină Ministerul Instrucţiunii
Publice, în 1925, să închirieze, pentru respectiva unitate, casa Ceciliei Poltzer, din str.
93

Ibidem, f. 22.
Idem, fond Şcoala de Fete Nr. 2 Bacău, d. 1-1917, f. 8, 9.
95
Idem, fond Primăria Bacău, d. 63/1921, f. 3
96
Idem, fond Şcoala Pedagogică de Educatoare Bacău, d. 211917, f. 9. Imobilul fusese cumpărat în
1906, de Casa Şcoalelor, de la urmaşii Mariei Sturdza, fostă Aslan, cu suma de 35 000 lei. Acesta
se întindea pe o suprafaţă de 8976 m2 fiind compus din "două corpuri de clădire alipite, grajd,
şopron, hambar, magazie şi grădină".
97
Idem, fond Primăria Bacău, d. 6311921, f. 6.
98
Ibidem, f. 9.
94
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Gimnaziului nr. 29, aceasta mutându-se pe str. Bacău-Focşani nr. 57, în locul
directoarei Şcolii de Fete Nr. 399 . În aceste condiţii, imobilul din str. Justiţiei nr. 17,
unde Comitetul Şcolar amenajase trei camere şi instalase lumină electrică, va servi ca
locuinţă pentru directoarea Elena Teodoru, internat şi atelier de croitorie pentru Şcoala
Profesională de Fete, iar Şcoala de Fete Nr. 3 va funcţiona până la desfiinţare, în 1954,
în localul Şcolii de Băieţi Nr. 3.

99

Idem, fond Şcoala Elementară de Fete Nr. 3 Bacău, d. 1/1919, f. 14, 23.
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Locul unde trebuia

amplasată Şcoala

de Fete Nr. 3. La intersecţia dintre
Alexandru cel Bun şi Canalul Mare
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străzile

Precista,

CRÂMPEIE DIN TIMPUL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL
REFLECTATE ÎN PUBLICAŢII DE LIMBĂ MAGHIARĂ DIN
FOSTELE SCAUNE SECUIEŞTI
Dr. Ioan LĂCĂ TUŞU, Ciprian HUGIANU
World War 1 Retlected in Hungarian Language Publications in the Former
Szekler Chairs
Abstract
The article presents the perception of the szekler opinion leaders reflected in the
100-year-old Hungarian press on the military events associated with the arrival and
withdrawa1 of the Romani an Army's from Transylvania in the summer of 1916, as well as
the fightings on the Romani an front in 1917. Also, it presents the current view of szekler
historians and publicists about the same events.
Keywords: opinion, Hungarian press, First Wor1d War, Romanian Army
Înainte de a prezenta câteva aspecte despre modul în care publicaţiile în
limba maghiară, în mod deosebit presa din Odorheiu Secuiesc, s-au raportat la
intrarea Armatei Române în sud-estul Transilvaniei în vara anului 1916, precum şi
la evenimentele ulterioare, se impune a puncta câteva repere istorice ale
convieţuirii românilor cu secuii, de-a lungul vremii.
Astfel, în secolul al XIII-lea, odată cu aşezarea definitivă a majorităţii
secuilor în colţul sud-estic al Transilvaniei, unde trăiesc şi astăzi, contactele
acestora cu românii din regiune devin tot mai intense. Secuii au trăit în întreg Evul
Mediu şi ulterior împreună cu românii în sud-estul şi în centrul Transilvaniei
voievodale. Dar legăturile acestor secui cu românii sunt mai profunde, fiindcă ele
nu se referă doar la Transilvania, ci şi la Moldova şi Ţara Românească.
Raporturile economice au fost dublate de cele politice şi militare. În acest context,
convieţuirea în aceleaşi locuri şi chiar colaborarea dintre români şi secui apar ca
lucruri fireşti. Ele au fost o constantă a istoriei medievale şi au făcut parte din
viaţa cotidiană, chiar şi atunci când, la nivel elitar, s-au manifestat divergenţe.
Treptat, mai ales în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, odată cu cristalizarea
naţionalismului modem, secuii s-au identificat tot mai mult cu naţiunea ungară,
dobândind şi pretenţiile de dominaţie ale acesteia în "Bazinul Carpatic". 1
Orăşelul Odorheiu Secuiesc era centrul unei importante unităţi
administrativ-teritoriale a Transilvaniei. La mijlocul secolului al XIX-lea, aici
veneau locuitori secui, dar şi români din fostul scaun secuiesc Odorhei, chiar şi
1

Acad. Ioan-Aurel Pop, Secvenfe din viafa românilor şi secui/ar în Evul Mediu, în BadeaProblema secuiască, Editura Proema, Baia Mare, 2010, p. 5.

Lătuceanu,

81
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia XII 1 2017
din cele mai îndepărtate colţuri, din partea dinspre Braşov sau din Bilbor, Tulgheş
etc. cu probleme de rezolvat pe linie administrativă, printre care şi obţinerea
paşapoartelor pentru trecerea graniţei. Pentru anul 1857 se păstrează toate
eliberări le de paşapoarte, în total pentru 11 O1 de persoane, în majoritate absolută
secui, care au plecat în Ţara Românească şi Moldova, pentru a-şi câştiga cele
necesare traiului. Majoritatea absolută sunt lucrători cu ziua sau fete/femei care
urmau să se angajeze slujnice dincolo de munţi. 2 Dar fenomenul nu era
caracteristic doar acestui cerc de la graniţa cu cele două principate. Limba română
nu era o problemă pentru maghiarii (secuii) ardeleni. Ko6s Ferencz, ca preot
reformat era interesat de soarta bisericii reformate din Principate, arătând că vin
din Ardeal şi reprezentanţi ai bisericii reformate din Odorheiu Secuiesc la
Bucureşti, Piteşti, Ploieşti, din Aiud la Craiova. Ei au îndrăgit malurile
Dâmboviţei, după zicala românească Dumbovica ape dulce, csine bea nu se mai
ducse, da ke ducse jar se intartse (Dâmboviţă apă dulce,/ cine-o bea nu se mai
duce/ dacă se duce iar se-ntoarce) ("Kolozsvari KozlOny", 19 mai 1857). Aşadar,
oferta El Dorado-ului era reală de vreme ce au plecat dincolo de munţi atâţia
secui. Cert este faptul că secuii s-au integrat în mod firesc în acest spaţiu,
înconjuraţi fiind de români, fără teama nejustificată - inoculată mai târziu de
naţionalismul şovin ungar - de a-şi pierde identitatea etnică. 3 Situaţi în mijlocul
unei mari zone geografice locuite de români, secuii au împrumutat de-a lungul
secolelor numeroase cuvinte şi expresii româneşti ... Studiul ştiinţific şi argumentat
al împrumuturilor româneşti de către secui/maghiari începe în secolul al XIX-lea.
Trecând în revistă principalele cercetări ale specialiştilor maghiari pe această
temă, istoricul Vasile Lechinţan a întocmit un Dicţionar istoric de cuvinte şi
expresii româneşti împrumutate de secui doar până la Marea Unire din 1918,
"pentru o perioadă despre care nu se poate spune că a fot o influenţă statală şi
administrativă care să forţeze derularea acestui fenomen". 4
Un moment deosebit în istoria convieţuirii românilor cu secuii şi maghiarii
din sud-estul Transilvaniei 1-a reprezentat Revoluţia de la 1848-1849. Fără a intra
în detalii, este necesar să menţionăm faptul că, în urma centralizării pierderilor
umane consemnate în documente edite şi inedite, rezultă că în scaunele Odorhei,
Ciuc şi Treiscaune, în timpul Revoluţiei de la 184811849 au fost ucişi 550 de
români. 5 Numai într-un district ca Odorheiul au fost ucişi 147 de bărbaţi, 4 femei
şi 2 prunci (total 153), după o statistică incompletă făcută de Artemiu Publiu

Vasile Lechinţan, Secuii În Moldova şi Ţara Românească la 1857 Paşapoartele eliberate În
Odorheiu Secuiesc, în "Angustia", nr. 13, Sf. Gheorghe, 2009, p. 47.
3
Ibidem, p. 48.
4
Vasile Lechinţan, Limba română ân viaţa secuilor de-a lungul secolelor (până În 1918), în
"Angustia", nr. 8, Sf. Gheorghe, 2004, p. 41.
5
Sebastian Pârvu, Românii din scaunele secuieşti În Revoluţiei de la 1848-1849, Editura
Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2014, p. 317.
2
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Alexi. Aceste evenimente, la care se adaugă cele care au urmat, în perioada dintre
anii 1867, instaurarea dualism ului austro-ungar, şi 1916, intrarea Armatei Române
în Războiul de Reîntregire Naţională, şi-au pus amprenta asupra relaţiilor dintre
populaţia secuiască /maghiară şi români.
Intrarea României în Războiul de reîntregire naţională este pe larg
prezentată în publicaţiile maghiare, mai vechi sau mai noi. Astfel, în volumul
Szekelyfold Tortenete (Istoria Ţinutului Secuiesc), lucrare apărută sub egida
Academiei de Ştiinţe Ungare, a Centrului de Cercetare Umanistă (MT A BTK)
Budapesta, a Asociaţiei Muzeului Ardelean (EME) Cluj-Napoca şi a Muzeului
"Haz Rezso" (HRM), cu susţinerea financiară a Consiliului Local Odorheiu
Secuiesc, evenimentul menţionat este prezentat astfel: În 27 august 1916,
România ca parte a Antantei a intrat în război. Chiar dacă nu a fost o surpriză, a
fost un moment neaşteptat pentru Monarhie. În 1883, România a semnat un tratat
cu Austro-Ungaria, prin care cerea sprijin în caz de război, pe care !-au reînnoit
de mai multe ori. În septembrie, guvernul de la Bucureşti a încheiat un tratat de
"bună vecinătate" cu Rusia, care a anticipat evoluţiile viitoare. Prim-ministrul
Tisza Istvan a ştiut de ameniţările românilor de la început, opunându-se faţă de
decizia de începere a războiului. Pentru liniştea lui, Monarhia a promis
dizlocarea a 40. 000 de soldaţi în spaţiul ardelean. Conducătorii Monarhiei
Austro-Ungare au luat în seamă şi ameninţările privind Ardealul şi Ţinutul
Secuiesc inclusiv, dar angajamentele de război i-au împiedicat să ia măsuri
eficiente. Ministrul de Interne a pregătit, încă din 15 august 1916, un plan de
relocare a populaţiei din principalele oraşe aflate în judeţele ameninţate.
Conform planului, locuitorii din oraşele secuieşti trebuiau mutaţi astfel: cei din
Miercurea-Ciuc în judeţele Turda şi Mureş şi cei din Treiscaune, în Odorheiu
Secuiesc . ... Atacul românilor împotriva Ardealului a început pe 27 august 1916,
între orele 21-22, la gara din Predeal. Armata austro-ungară nu a putut să facă
faţă atacului, unei forţe de zeci de ori mai mare şi s-a retras prin lupte. Atacatorii
au înaintat încet şi cu prudentă, pe teritoriul Ţinutului Secuiesc, pargurgând în
trei săptămâni 60 de km în adâncime, iar în Ardealul de est au înaintat nu mai
mult de 100 km. 7
Acelaşi moment este descris, după cum urmează, în "manualul" de Istoria
Secuimii, ediţia 2015, ediţie revizuită şi adăugită, lucrare apărută la MiercureaCiuc şi Sf. Gheorghe, cu sprijinul Consiliilor judeţene Harghita şi Covasna: În
vara anului 1916, România a considerat că sosise vremea pentru realizarea
obiectivelor naţionale pe care le avea. Pe data de 17 august 1916 prin tratatul
secret încheiat la Bucureşti cu puterile Antantei, i-au fost recunoscute României
Dr. Gelu Neamţu, Drama preoţimii române din Transilvania în timpul revolufiei de la 1848-1849
-Aspecte inedite, în "Angustia", nr. 13, Sf. Gheorghe, 2009, p. 59-62.
7
Ţinutul Secuiesc ca teatru de război, în Szekelyfold Tortenete (Istoria Ţinutului Secuiesc), voi.
III, Odorheiu Secuiesc, 2016, p. 377.
6
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pretenţiile faţă

de teritoriile locuite de români şi incluse în cuprinsul Monarhiei
(Ardealul, Banatul, Partium, Bucovina) urmând ca neîntârziat să declare război
Austro-Ungariei. Armata regală română în noaptea de 27 august prin trecătorile
Carpaţilor a invadat Ardealul aproape lipsit de apărare. Încă din primele zile
Târgu Secuiesc, Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc, Gheorgheni şi Odorheiu
Secuiesc au ajuns sub ocupaţie românească. Forţele militare austro-ungare
ardelene nu au putut riposta formaţiunilor româneşti, cel mult au putut să se
angajeze în încetinirea avansării lor. În zilele următoare atacului autorităţile
maghiare au dispus evacuarea pământului secuiesc şi a Ardealului de sud. Peste
200 de mii de locuitori au început să se refugieze prin toate mijloacele spre
interiorul ţării: cu căruţe, cu trenul, pe jos. Teritoriile ocupate de trupele române
au suferit pagube importante. Locuinţele şi gospodăriile părăsite au fost prădate,
devastate şi nenumărate au fost incendiate. De la cei rămaşi acasă au fost
rechizitionate alimentele, animalele. În teritoriile în care populaţia a opus
rezistenţă, aceasta a suferit represalii din partea soldaţi/ar români (Ocnele,
Sovata, Lăzarea, Ghelinţa etc.). Din păcate la aceste jafuri şi devastări au
participat şi mulţi dintre cei rămaşi acasă. Conducerea militară a monarhiei nu a
putut să controleze evenimentele. Armata austro-ungară a cerut ajutor de la
Germania şi a început contraofensiva. Trupele române în retragere au luat la
muncă numeroşi locuitori. Din zona Genelor aproape 250 de persoane, din satele
Ciucului de Sus 600 de muncitori şi cărăuşi. Din judeţele secuieşti mai multe mii
de oameni au fost internaţi în tabăra de prizonieri Şipote, unde, datorită
condiţiilor inumane, o parte importantă a pierit. Ca urmare a puternice/ar lupte
desfăşurate în Carpaţi, forţele austro-ungare şi germane au reocupat ţinutul
secuiesc şi Ardealul de sud. Datorită pagube/ar materiale pricinuite de război, o
parte din populaţia secuiască abia în primăvara anului 1917 a putut reveni
acasă. Cea mai afectată localitate a fost Miercurea Ciuc. 8
În lucrarea menţionată, desfăşurarea operaţiunilor militare din Arcul
Intracarpatic, din perioada 1917-1918, este prezentată succint astfel: Armata 9
germană a luat imediat iniţiativa şi în 26-29 septembrie, în luptele de la Sibiu a
învins armata română. După ciocnirile din Perşani şi Braşov, până în 13
octombrie românii au fost excluşi din Ardeal. În 9-10 octombrie Miercurea-Ciuc,
în 10 octombrie Tg. Secuiesc şi în 11-12 octombrie Gheorghienii au fost eliberate.
În lupte a participat Regimentul 82 In/anterie care, prin Tg Secuiesc şi prin
trecătoarea Oituz, în 26 octombrie, după lupte grele, a ocupat Runcul Mare.
Pentru apărarea Carpaţilor, între Gheorghieni şi Bicaz, românii s-au ambiţionat
şi au luptat pentru menţinerea teritorilor până în 6 august 1917. Unitatea
secuiască de husari şi divizia de cavalerie 11 au asigurat flancul Nordic al
atacului, prin pasul Tihuţa. În următoarele săptămâni, husarii infanterişti i-au
Secuimea în marele război (1914-1920). Invazia românească din 1916, în, A szekelyseg
tortenerte (Istoria Secuimii), Ediţia 2015, revizuită şi adăugită, Miercurea Ciuc-Sf. Gheorghe,
2015, p. 145-146.
8
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respins pe atacatorii români pe vârfurile Radna şi Kelemen ". Nici ultimele luni
ale anului 1916 nu au fost mai liniştite. Pe linia Carpaţilor estici, armatele
austro-ungare 1 şi 7, au respins armatele rusa- române. Şi anul 1917 a fost bogat
în schimbări de situaţie. În apropiere de Secuime era teatru de război, unde erau
cantonate unităţi ungaro-austrietice şi germane, pregătite de luptă, fapt ce a
determinat transporturi pe calea ferată de armament, echipamente şi alimente. 9
Din perspectiva autorilor maghiari menţionaţi, operaţiunile militare din
anul 1917 din estul Tranilvaniei pun în evidenţă vitejia ostaşilor originari din
fostele scaune secuieşti, pentru apărarea ţinuturilor natale: Pentru apărarea
Ţinutului Secuiesc s-au constituit unităţi ca de exemplu Regimentul 82. Pentru
apărarea teritoriului şi alţi soldaţi secui au solicitat să fie mutaţi în unităţile din
zonă. Regimentul de Infanterie a apărat, până în vara anului 1917, vârfurile
Măgura Caşinului, unde s-au dus lupte sângereoase pe latura spre Moldova, în
lunile iunie-august. La discursul colonelului Paphazy Karwell, de moblizare a
secui/ar, soldaţii secui au răspuns: "Doar să avem apă şi grenade destule, restul
rezolvăm cumva". În 22 iulie, artileria româna-rusă a tras asupra Regimentului
III timp de trei zile. Adversarii au încercat de zeci de ori, până în 5 august, să
ocupe înălţimile, dar soldaţii secui au respins de fiecare dată atacul. Aproape în
întregime reflectă vitejia soldaţilor secui, care, în inferioritate numerică faţă de
ruşi şi români, în condiţiile de mizerie şi foame, au aparat vârfurile Măgura
Caşinului, performanţă explicabilă doar prin dragostea de patrie.'
În paginile volumului Szekelyfold Tortenete (Istoria Ţinutului Secuiesc)
sunt redate informaţii detaliate despre evenimentele care au urmat intrării Armatei
Române în Transilvania, în vara anului 1916 şi, în mod deosebit, despre
refugierea populaţiei civile şi evacuarea administraţiei publice locale şi revenirea
acestora, în perioada următoare: În cadrul comunităţilor secuieşti s-a iscat panică
la atacul românilor, pe care nici comisarul guvernamental al Ardealului, nici
primarii nu au reuşit să le depăşească. Marile oraşe s-au golit în câteva zile, ca
de exemplu Sf Gheorghe, Miercurea-Ciuc şi Gheorgheni. Sub conducerea
soldaţi/ar ardeleni, pe toţi cei vizaţi de atacuri i-au mutat dincolo de linia Mureş,
fiind imposibil să menţină puterea civilă. Până la urmă, bărbaţii între 17-55 de
ani, au primit ordin să se înroleze în trupele combatante, în interiorul
Transilvaniei, de fapt în batalionul de miliţie. Pentru a nu ajunge în mâinile
inamicului au plecat cu toţii, împreună cu animalele, cu autorităţile bancare, care
au golit tezaurele, precum şi autorităţile locale administrative. Afuxul de neoprit
şi necontrolat al refugiaţilor a inundat drumurile, după bărbaţi fiind căruţele, în
care erau transporate tot ce s-a putut lua. Evacuarea sistematică a evaluat rapid
într-un "salt cu capul înainte". Numărul refugianţilor, care s-au stabilit în
oraşele din jur, ar fi putut fi de 100-200.000 de personae. Cei mai mulţi s-au
Ţinutul Secuiesc ca teatru de război, în Szekelyfold Tortenete (Istoria Ţinutului Secuiesc), voi.
III, Odorheiu Secuiesc, 2016, p. 379.

9

10

Ibidem, p. 382.
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grăbit să ajungă

în Tg. Mureş. Comisarul Betegh a depus eforturi să redistribuie
o parte din refugiaţi, astfel cei din Ciuc au ajuns în judeţele Hajdu, Szadoles şi
Samogy. Conform ordinului Consiliului de Miniştri din 18 septembrie 1916,
refugiaţii din Ţinutul Secuiesc puteau fi locaţi pe teritoriu Ungariei. Oricine putea
pleca din Ţinutul Secuiesc, dar întoarcerea se putea face doar cu aprobare
militară. Cea mai mare parte din secui au rămas acasă şi au suferit şi suportat
~ ~ ·
·
· · Il
amaraclunea
mvazlel.
Aceeaşi sursă prezintă informaţii referitoare la repatrierea refugiaţilor din
fostele scaune secuieşti, după retragerea armatei române, din toamna anului 1916:
În lunile următoare, mai multe necazuri au încercat secuii. Guvernul maghiar a
remis decretul de repatriere din 2 octombrie. Prima dată i-au repatriat pe
consilieri, după care agricultorii, apoi muncitorii, intelectualii, elevii şi restul
populaţiei. Aplicarea decretului a întâmpinat greutăţi, fapt care a determinat ca
în 29 octombrie să fie adoptate noi măsuri, prin care numai cei cu documente
eliborate de autorităţi se puteau întoarce acasă. Reîntoarcerea s-a făcut, în mare
măsură, pe calea ferată, chiar dacă au fost mulţi care s-au întors cu căruţele. În 6
noiembrie, Ministerul de Interne şi cel al Agriculturii au constituit o Comisie
Transilvană de Repatriere pentru supravegherea acesteia. Repatrierea a
continuat până în 14 decembrie, când datorită frigului mare, s-a suspendat. Până
în ianuarie 1917 s-au întors 89.096 persoane, iar până în mai 1917, alţi 59.160
locuitori. 12
Din informaţiile prezentate în volumul Istoria Ţinutului Secuiesc rezultă
că efortul de război a afectat judeţele secui eşti. În mod special în cele două judeţe
Ciuc şi Treiscaune locuitorii lor au fost mult mai încercaţi, interesele de război
fiind prioritare, cazarmarea soldaţilor români, evacuarea ulterioară şi repatrierea
(în 1916 şi 1917-n.n.) provocând mari greutăţi. Imaginea de atunci este reflectată,
printre altele, într-unul din numerele publicaţiei din Treiscaune, "Secuimea
independenrtă", în care s-a menţionat: ... nu putem să înecăm amărăciunea inimii
şi tulburarea sufletească, dacă despre asta vrem să scriem, atunci trebuie să
spunem că, "comunitatea noastră secuiască a suferit în perioada ocupaţiei
valahi/ar pierderi incalculabile, care nu au fost recuperate, nici după un an.
Soldaţii germani, austrieci, cehi şi de alte naţii, ca ~i cei maghiari, au produs şi ei
greutăţi economice, chiar dacă nu ca cei români" . 1
În cele ce urmează prezentăm, în ordine cronologică, extrase din ziarul
"Udvarhely Hirad6" ("Ştirile Odorheiului"), din Odorheiu Secuiesc, din perioada
1916-1918, referitoare la intrarea şi retragerea armatei române, în august septembrie 1916, desfăşurarea evenimentelor militare pe frontul românesc, în anul
1917 şi încheierea păcii în anul 1918. Cercetătorii vor avea, astfel, posibilitatea să
confrunte aceste informaţii, din presa locală de limba maghiară, cu jurnalele de
11

Ibidem, p. 377.
Ibidem, p. 379.
13
Ibidem, p. 382.
12
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operaţii ale unităţilor româneşti, precum ŞI cu informaţii din lucrări
memorialistice, cele din presa românească a vrem11 şi cele din lucrările de
specialitate.
Duminică dimineafă, în 19 septembrie, a sosit în Odorheiul Secuiesc
prima patrulă călare românească. Dinspre Szarkako a intrat în oraş peste albia
râului. În zona Crucea de Piatră s-a informat dacă este armată în oraş; cu
informafia primită, potrivit căreia şi armata noastră întreagă s-a retras până la
ultimul, s-a şi întors, ca în cealaltă zi, între 3 şi 4 după masă armata românească,
în coloane ordonate, venind pe strada Bethlen dinspre Miercurea Ciuc, ocupă
oraşul. Comandantul primei trupe a fost maiorul Fogarasi Jcinos (Ioan) care
călărea înfafă şi a primit delegaJia oraşului(..) şi călăreful coborând le-a strâns
mâna asigurându-i despre siguranfa viefii şi averii comunităfii şi şi-a exprimat
regretul pentru refugierea din comună. Stefani Kciroly a depus omagiul în
româneşte şi a predat cheile comitatului şi oraşului generalilor comandanfi
supremi ai trupelor (..) În casa comitatului au instalat jandarmeria şi cu ce
rezultat dovedeşte duhoarea penetrantă întinsă după plecarea lor. Pe parchetul
din sala de festivităfi [murdăria] de un deget, au găurit tabloul în mărime
14
naturală a măriei sale şi reginei.
Ni se scrie din Predeal: În pământul lipicios, distrus, unde chiar şi
cărările sunt de nerecunoscut de distruse şi între ruine, peste tot pot fi găsite
mantalele gri-albăstrui ale românilor căzufi, acolo am văzut fefe şi mâini de
ceară, (..) sângerii şi unde mai cu seamă bălfi de sânge în culori fipătoare apar
în fafa noastră, acolo ungurii au lucrat cu cazmaua, care este arma lor preferată
în lupta strânsă cu românii. (..)În jurul caselor şi vilelor din Predeal, fie în prag,
fie în camere sau în curte şi în poduri aproape ne împiedicăm de morfi, aproape
exclusiv români 15 .
(Budapesta 17 noiembrie) Cartierul general anunfă: De pe frontul de est:
De pe linia frontului, arhiducele Kciroly comandantul regimentului: Forfele
austro-ungare şi germane au rupt liniile inamice la est de drumul Predea/ului. De
altfel situafia în nordul Ţării Româneşti este bună peste tot. Ieri acolo am făcut
2000 de prizonieri. La Poiana Sărată trupele bavareze au ocupat Runcul Mare.
La sud de trecătoarea Tulgheşului se dau lupte în continuare pentru înălfimi. În
Carpafii Păduroşi a crescut focul artileriei ruseşti. Pe linia frontului generalului
arhiduce Lip6t nu sunt evenimente speciale. Pe frontul italian şi de sud-est: Nu
.
t e. no
lJ•;ţ; 16
sunt evemmen
1 er .
La sfârşitul lui august şi începutul lui septembrie, populafia a zece
comitate ale Transilvaniei îşi va aminti pentru totdeauna că a trebuit să se

Odorheiul Secuiesc sub români, în "Udvarhely Hirad6" ("Ştirile Odorheiului"), din 5 noiembrie
1916.
15
Cum se bat secu ii, în "Udvarhely Hirad6" , din 19 noiembrie 1916.
14

16

Am făcut încă 2000 de prizonieri români, în "Udvarhely Hirad6" din 19 noiembrie 1916.
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refugieze din cuibul cald, din vatra sfântă din calea atacului acestei hoarde de
jefuitori. Nici n-au ajuns la staţia finală caravanele celor o sută de mii de
maghiari refugiaţi, că au duduit tunurile alianţei maghiare şi nemţeşti şi au
îngropat în albia râului Olt grămezi de cadavre valahe, pământul unguresc a
trebuit să dea odihnă veşnică regimente/ar atacatoare şi hoarda rămasă în viaţă,
a alergat sute şi sute de kilometri înaintea eroilor honvezi, infanteriştii maghiari,
a baionetelor bosniace, ceheşti, germane şi bavareze ca pe pământul propriu să
fie pedepsiţi pentru călcarea cuvântului (../ 7
În Odorheiu Secuiesc, hoarda sălbatică românească a cruţat uzina
electrică, cu intenţie uşor de înţeles. 18
Evenimentele din România se petrec excepţional de repede. În situaţia
strategică dată, rezistenţa românească nu reuşeşte să lupte. Înaintarea armatei
lui Falkenhayn de la vest şi nord-vest şi atacul forţelor armate ale lui Makensen
dinspre sud-vest ţin învăluie toate forţele războinice româneşti din Ţara
Românească. Această situaţie periculoasă a românilor, care le face apărarea fără
speranţă, numai atunci se va îmbunătăţi dacă situaţia frontului se îndreaptă. Cum
vor şti să îndrepte situaţia frontului depinde timpul mai scurt sau mai lung al
căderii Bucureştiului. Aripa de pe malul Dunării a armatei lui Makensen se mişcă
înainte spre est şi aşa se pune problema tulburătoare dacă românii spre Bucureşti
vor putea de aici să ţină un front durabil? Acest ţel românesc este pus în pericol
în mare măsură dinspre nord-vest de înaintarea armatei lui Falkenhayn, prin
spargerea frontului, a înaintat dinspre Tigveni spre est, între Cîmpulung şi Curtea
de Argeş. Frontul nostru atacator în formă rotundă se apropie de Bucureşti. 19
(Informare de pe front: decembrie 7) Frontul de est: În câmpia română,
forţele aliate înaintând, ieri au ocupat Bucureştiul şi Ploieştiul. Trupele austroungare au ajuns la Cîmpina şi continuă urmărirea de la Sinaia spre sud. Sub
conducerea lui Falkenhaynforţele aliate au prins ieri 106 ofiţeri români şi 9100
oameni. Victoriile obţinute în Ţara Românească în 6 decembrie au consacrat
ştergerea zilei îndoliate a trădării şi au condus triumfal aliatele în inima Ţării
Româneşti. Joi la amiază au bătut clopotele lăsate acasă în ţară şi o oră întreagă
au anunţat că fraţii noştri, cu tunurile turnate din clopote, acolo afară, pe câmpul
de luptă au secerat triumfător contra celui mai nemernic inamic, invadatorul pe
furiş asupra noastră, Ţara Românească. Sub loviturile triumfale ale trupelor
noastre românimea trădătoare se zvârcoleşte. În mod furtunos au străpuns
strâmtorile, au galopat peste Dunăre, au potopit câmpia şi au înaintat de neoprit
până (..) în a paisprezecea săptămână de la declaraţia de război, capitala ţării
vinovate a căzut. Haosul şi descompunerea au moleşit armata română, atacatorul
pe furiş, mândru, trufaş, care în marea sa prostie a crezut că el va decide soarta
războiului, că el va aduce inamicilor noştri triumful final. Unde a dispărut
17

La adunarea Comitatului Odorhei, în "Udvarhely Hirad6" din 3 decembrie 1916.
Oraşul scufundat în întuneric, în "Udvarhely Hirad6" din 3 decembrie 1916.
19
Înaintarea spre Bucureşti, în "Udvarhely Hirad6" din 3 decembrie 1916.

18
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fantezia României Mari? Ce s-a întâmplat cu viclenia lui Brătianu şi a celorlalţi
aţâţători viteji? Ne bate inima şi ne strălucesc ochii la vestea de bucurie, care ne-a
venit din relatare. Armata română bătută, capitala nenorocitei ţări ocupată. În
ochii românului frică de moarte, aceasta a adus în mijlocul lor confuzie,
supărare, sărăcie şi îngrijorare. lată cum se zugrăveşte intervenţia armatei
române. Şi aşa se zugrăveşte alianta central-europeană obosită, mincinoasă. Cum
să nu ne bazăm pe istorie şi pe dreptatea morală? Inamicii noştri îşi închid ochii
20
să nu vadă realitatea, îşi astupă urechile să nu audă cuvintele dreptăţii.
Drumul triumfal al regimente/ar ţării. Divizia, pe al cărei front am umblat,
s-a luptat până la capăt în întreaga Transilvanie. În ziua declaraţiei de război au
staţionat mai jos de Braşov. lnfanteriştii secui din regimentul 82 au respins
primele atacuri româneşti. Compania a apărat un front de patruzeci de kilometri,
având în faţă cinci divizii româneşti. Pe drumuri, la marginea satelor au pus
patru-cinci jandarmi, infanterişti secui, aceştia i-au prins pe românii înaintaţi cu
salve, grosul diviziei stricând ici-acolo frontul românesc (..). Mereu s-au tăiat,
mereu au ieşit din încercuirea românilor. În faţa Sighişoarei cinci săptămâni i-au
privit ochi de lup, depăşiţi numeric de cinci ori, dar inamicul nu a îndrăznit să-i
atace. (..)Au apărat pământul ţării, ca niciodată Erdelyt să nu fie Ardeal.
II
După victoria de la Sibiu, au venit triumfal de la Sighişoara spre Braşov,
Hărman. Baionetele însetate, mânioase n-au întâlnit opoziţie până la Braşov.
Românii deja în munţii Făgăraşului se apărau cu trupele lor ruinate. Infanteriştii
(..) au curăţat Tîrgu Secuiesc şi cu grabă mare au ajuns la poarta Scaunului
Treiscaune către trecătoarea Oituzului. Infanteria românească s-a retras într-un
haos panicard din faţa trupei şi prin trecătoarea Buzăului a trecut înapoi în ţara
ei. Faţă în faţă cu ai noştri stau cei mai mândri soldaţi ai regelui Ferdinand,
husarii români: divizia doi roşiori. Una dintre escadrile este condusă de tânărul
Petru Carp, fiul bătrânului Carp(..) Husarii unguri se năpustesc după roşiori şi
- înainte! - în a douăzeci şi opta lună de război husarii secui pot să atace,
comandantul Csaba se poate răfui direct împotriva roşiorilor. Legenda Căii
Lactee a înviat, Csaba şi Sfântul Vasile ajută săbiile secuieşti împotriva suliţe/ar
româneşti şi deja în spatele Tîrgului Secuiesc se dă asaltul.
III
Şi roşiorii ştiu de ce continuă lupta. Se dau jos de pe armăsarii vânjoşi, în
locul suliţe/ar, în mâini cu târnăcoape strălucitoare şi se îngroapă între Lemnia,
Mărtănuş şi Breţcu. Vreau să ţină în mâinile lor poarta la Treiscaune. Atac
împotriva şanţurilor: husarilor, care se simţeau din nou husari, acesta le-ar fi cel
mai plăcut. Dar generalii le liniştesc sângele. Artileria se ridică, infanteria
înaintează, înconjură aripa de sud a românilor, o îngrădeşte şi după o luptă grea,
furioasă, intră spre Breţcu, unde încă ard câteva case.

20

Sună clopotele, în "Udvarhely Hirad6" din 3 decembrie 1916.
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Roşiorii se retrag pe serpentinele strâmte până la vârful Măgheruş. Statul
Major român înţelege că pericolul îi ameninţă, maghiarii şi baionetele croate
aduc pedeapsa, şi trimit o întreagă brigadă ca întărire. Regimentele de infanterie
treizeci şi cinci şi şaizeci şi cinci staţionează pe vârful Măgheruş. I-au adus la
Oituz cu maşinile şi în marşuri forţate.
Am umblat pe vârful Măgheruş. Între păduri, stânci, prăpăstii respiraţia
se linişteşte (...) Poziţia inamicului este puternică de la natură, pădurea bătrână,
stânca, prăpastia sunt aliaţii lor, din arcuri se întind suliţe şi sângele, viaţa
trebuie cruţate.
Generalii ordonă pregătirea atacului regulat. Artileria se ridică, o
jumătate de zi loveşte barierele, poziţiile. Pe vârful Măgheruş se află un
monument al honvedului. Au grijă de acest monument. În faţa monumentului s-au
aşezat pentru luptă tânărul Petru Carp şi husarii săi. Infanteria noastră, încet,
precaut înaintează temătoare spre munte. Românii siguri de victorie îi aşteaptă.
Poziţiile sunt de necucerit prin atac front al (.. .)
Cei din [regimentul] optzeci şi doi au dispărut o perioadă de pe front ...
apoi ura! Înainte! Au înconjurat aripa stângă a românilor, au atacat şi frontal şi
"poziţia suliţe/ar", cheia apărării româneşti deja este în mâna lor. O sută
cincizeci de suliţe rămân fără stăpâni, o sută cincizeci roşiori se uită cu ochi
sparţi, de sticlă, spre monument. Foc din flanc, ploaie de grenade nimicesc
arcurile româneşti, apoi atac pe toată linia şi la ora şase după masă vârful
Măgheruş [este cucerit]. Spre seară infanteriştii au ajuns în satul Oituz (...)

IV
Poarta de la Treiscaune este a noastră. Dar trebuie uşurat atacul lui
Falkenhayn, trebuie ca forţele noastre să tragă, deci înainte, mai departe înainte.
Douăzeci şi trei octombrie: am ocupat Runcul, suntem la cinci kilometri în
adâncime în România. Coloanele mărşăluiesc pe valea Oituzului pe lângă munţii
de pe cele două părţi. Pe drumuri fără cărare, prin păduri bătrâne dese, prin
râpe, în sus. Picioarele infanterişti/ar trebuie să câştige din nou lupta. Patru
kilometri cu putere încordată în numai douăsprezece ore se pot face şi ţine 20 de
ore până când cărătorii pot aduce alimente şi muniţie trupelor. În timpul luptei
trebuie făcut, schimbat echipamentul pentru războiul în munţi şi la fiecare mie de
paşi depărtare se întinde o nouă linie românească de apărare. Şi românul îşi teme
pământul ţării şi doi ani la rând a presărat graniţa cu tranşee. Atacul nostru
învăluitor îi scoate pe ei de pe o poziţie pe alta şi deja la Băile Slănic, staţiune
românească, staţionează ai noştri. Poiana Sărată, Leanymezo (?), Runcul Mare
sunt deja ale noastre. La Grozeşti comandamentul românesc se roagă pentru
întăriri. Ajung şi regimentele de infanterie patru şi opt şi în afară de acestea încă
o divizie. Statul major românesc se teme că ai noştri vor tăia linia Focşani-Ocna
care le alimentează frontul şi opt regimente de infanterie (douăzeci şi patru
batalioane), patru regimente de cavalerie au luat-o înaintea la ai noştri. Dar
scopul ni l-am atins: atrăgând asupra noastră forţele, am curăţat Treiscaune,
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trecătoarea

Oituz este în mâinile noastre. Acum ne putem gândi să aducem
frontul în ordine, să odihnim oamenii care de zece săptămâni s-au luptat şi au
mărşăluit, au mărşăluit şi s-au luptat. Trupele împinse prea departe sunt retrase.
Staţionăm pe linia generală Nagy Sandor(?), Poiana Sărată, Runcul Mare.
V
Lupta de la Oituz am câştigat-o. Şi după opt atacuri, prizonierii români cu
privirea rătăcită vorbeau cu sufletul înfiorat despre pierderile lor. Ei au atacat
pentru că li s-a ordonat. Dar apoi: Vini dracul! Ei numesc "dracul" grenadele
mari. Mitralierele au fost teribile, grenadele de mână şi mai de nedescris. Şi cele
mai îngrozitoare: baionetele. Au fost plutoane din care au rămas numai doi
oameni din patruzeci. Lupta de la Oituz am câştigat-o. După opt atacuri şi
contraatacurile noastre, regele Ferdinand a rămas cu două mii de militari mai
.

puţm.

21

În mica comună Cireşeni, în ultima clipă trupele noastre au încheiat lupta
cu inamicul furios care ore lungi le-au oprit. Apoi, în partea de sus a comunei au
pregătit tranşee pentru linia de apărare, în timp ce inamicul spre (..) şi pe
hotarul Poloniţei a luat poziţie.
Tunurile lor au început să tragă cu toată puterea în 29 septembrie
dimineaţa devreme şi schimbul de focuri a durat aproape întreaga zi, până când
sub acoperirea focului de artilerie, infanteria românească prin contra-atac a
forţat mica noastră trupă de apărare şi o parte a inamicului a ocupat comuna
Cireşeni, unde timp de opt zile a făcut ravagii.
În comună au căzut 25-30 de bombe, puştile şi mitralierele au vărsat
continuu "focul pierzător de viaţă". Au ocupat sala de cântări a preotului
reformat şi şcoala, le-au folosit şi la retragere le-au jefuit. În cea mai mărginaşă
cameră s-au aşezat un maior şi 10 ofiţeri. În afară de aceşti, 50 de cai, tot atâţia
călăreţi, bucătari, ordonanţe au chefuit acolo şi au distrus toată mobila şi toate
instrumentele preotului.
Au pus caii în pivniţă şi în grajd şi toate proviziile de fân şi de orz le-au
consumat. Locul şcolii a devenit măcelărie, unde au tăiat porci, galiţe şi vite
furate din sat şi din vecini. Atât casa cantorală, cât şi şcoala le-au distrus şi jefuit.
Podeaua şcolii au pus-o pe foc, au spart geamurile şi dulapul şi atât aici cât şi la
locuinţa preotului cele mai importante protocoale în parte le-au rupt, în parte le-au
aruncat în foc, au distrus toate documentele oficiale şi administrative. Au dus sau
au nimicit covoarele şi tablourile. Pagubele la biserica reformată, şcoală preot şi
învăţătorul cantor în prizonierat la ruşi pot fi de 7400 coroane.
Bombele românilor au căzut în jurul turnului şi a bisericii; dar numai
edificiile din vecinătate, animalele şi oamenii au suferit vătămări, o yarte din
valorile găsite acolo le-au furat, restul le-au zdrobit sau le-au nimicit. In biserică
s-au ospătat, au agăţat pe sus stupii duşi acolo şi numai bunului simţ al ofiţerului
21

Magyar Lajos, Regimentu/82 îi alungă pe români, în "Udvarhely Hirad6" din 1Odecembrie 1916.
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se poate mu/Jumi că tâlharii au fost scoşi de acolo. Cadavru! ostaşului îngropat în
anticamera bisericii, după fuga românilor, a fost mutat la capătul satului.
Interesant că locuitorii comunei nu s-au refugiat, ci şi-au petrecut
grozavele zile nimicitoare ascunşi în pivnife, în scorburile copacilor bătrâni, în
şanfurile de apă ferite şi în bârlogurile făcute de ei în grădini, de unde nu au
îndrăznit să iasă. S-au refugiat numai câJiva bărbafi obligaJi la armată şi fetele
mai mari. Patru bărbafi care îşi căutau vitele pe câmp i-au prins şi i-au bătut de
moarte ca spioni trădători. Multe animale au împuşcat sau le-au omorât, o şură şi
o claie s-au aprins de la Jocul artileriei, câteva case s-au ruinat. Când românii au
fugit, au luat cu ei caii, aşternuturi de pat, haine şi alimente. Cu toate acestea a
fost numai o victimă. Noroc că nu au avut timp, nici chef să incendieze, deşi
butoaiele cu petrol erau deja acolo şi nu goale. Pe de altă parte, când au fugit şi-au
luat rămas bun spunând că au crufat satul de foc şi omoruri pentru că poporul
este blând, paşnic şi bun, altfel şi-au luat rămas cu la revedere. Cireşenii le-au
mu/Jumit pentru aprecieri, dar nu mai vor din ele şi doresc ca atunci să le vadă
din nou zâmbetul când vor vedea în spate ... Dracul să-i ducă în iad!22
De la armata generalului Mackensen: Înaintăm contra liniei Ploieşti şi
atât de repede s-a întâmplat, încât românii staJionaJi pe granifă între Predeal şi
trecătoarea Osancz nu au mai putut să se retragă la timp. În spate s-au ciocnit cu
trupele austro-ungare şi dinspre nord prinşi la strâmtoare, cea mai mare parte
dintre ei au căzut în prizonierat. Între munfi şi Dunăre ciocnirile continuă. Ieri,
singură, armata a noua a prins cam 1O. 000 de oameni. 23
Ca urmare a alungării românilor din Odorheiul Secuiesc, la sosirea
primei patrule de husari, Bartha J6zsef, învăfător, care a îndurat acasă amarui
invaziei a spus următoarele: În 6 octombrie a sosit ziua eliberării oraşului
Odorheiul Secuiesc. 6 octombrie este zi de doliu, dar pentru oraş este ziua
eliberării, pentru că întreaga armată română, în această zi, călcându-se în
picioare, au năvălit dinspre sud în oraş, călcându-se în picioare până la miezul
nopfii. Dimineafă a fost linişte în oraş. În dimineaJa de 7, sâmbăta de la Ofeni
husarii noştri au trimis un cetăfean să afle situaJia, care după masă la ora 1 s-a
întors anunfând că aici nu mai este nici un soldat român, la care, în scurt timp, o
patrulă de călăreJi a sosit sub conducerea baronului Bimffi. Oprindu-se în fafa
casei mele pe strada Budwir, l-am informat despre situaJie, că gărzi bete se mai
ceartă pe strada principală. Imediat în cârciuma lui Gaspar J6zsef o bandă de
şase tovarăşi a şi fost dezarmată, parcurgând mai departe toată strada Bethlen
până la capăt, au ridicat aproximativ 30 de prizonieri, dintre care doi au fost
~ . .
ranzfz
marta124
.
Înainte de începerea războiului, pe Gyarmathy Dezso, afacerilor sale
economice şi comerciale I-au refinut adesea în Ţara Românească şi declaraJia de
Cireşeni 8 zile sub stăpânire românească, în "Udvarhely Hirad6" din 1O decembrie 1916.
Comunicat al Statului Major German, în "Udvarhely Hirad6" din 10 decembrie 1916.
24
Prima patrulă de husari la Odorheiu Secuiesc, în "Udvarhely Hirad6" din 17 decembrie 1916.
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internării

Ploieşti. Românii I-au internat ca spion şi patru luni a suferit
(..) Acum a ajuns acasă şi despre zilele triste din închisoarea

românească declară următoarele:

-Pe cuvânt că nu am crezut o secundă că românii vin contra noastră. Am
armatei române, situaţia ei mizerabilă, nepregătirea ei pe toate
liniile şi am fost convins că responsabilii de soarta poporului român nu vor
atrage nenorocirea războiului asupra ţării lor (..) Mai pe urmă, cu câteva luni
înainte de declaraţia de războim-am întâlnit cu Lucaciu (Vasile, Lasz/6 în ziarn.n.) care mi-a spus în cea mai frumoasă limbă literară maghiară:
- Bună va fi revenirea acasă, Dezso. Reţine că vreau să-mi petrec iarna la
Debreţin. Eu voi fi guvernatorul Debreţinului. l-am răspuns şi eu glumind: Nu
cumva să ajungi la Szeged în loc de Debreţin. Doi soldaţi zdrenţăroşi, în opinci s-au
oprit lângă noi. Am arătat către ei: Cu aşa armată vreţi voi să bateţi infanteria
ungurească? La noi caporalul de serviciu alungă astfel de soldaţi din poarta
cazărmii, la voi se plimbă prin faţa palatului regal. A fost comic, când Lucaciu a
rămas consecvent: Soldatul român este cel mai curajos, cel mai distins. 25
A trecut o jumătate de an de când un nou duşman a atacat ţara noastră pe
furiş din partea de sud-est şi a reuşit pentru un timp să-şi facă un punct de sprijin
în Transilvania. Astăzi, când vedem clar la ce soartă nenorocită a ajuns România
după aceea, involuntar se pune întrebarea, dacă adversarul nostru relativ lipsit
de experienţă a ştiut că aşa uşor poate să treacă graniţa Transilvaniei?
Fără îndoială, conducerea noastră militară a luat în prealabil toate
măsurile în cazul unui război românesc. Fără îndoială că declaraţia de război nu
a venit pe neaşteptate, dar utilizarea eficientă a forţelor disponibile - unul din
principiile conducerii militare - nu a permis ca în cazul unui posibil atac
românesc să îngrămădim o mulţime de trupe mai mari şi să le staţionăm la
graniţa românească, care ar fi putu servi mai bine pe careva din întinsele noastre
fronturi de război. De aceea până la declaraţia de război au staţionat la frontiera
Transilvaniei numai trupe de grăniceri cu acea sarcină de a respinge înaintarea
inamicului.
Deja de un an armata română a fost în mişcare, mereu convocând noi şi
noi părţi ale ei. Armata cu 18 divizii şi 6 divizii teritoriale, la vremea declaraţiei
de război, conform unor surse sigure, încă nu era gata pregătită de război. Nu a
avut artileria şi tunurile grele pe care Japonia, Rusia şi Franţa le-au transportat
înainte de război, nu a avut echipamentul personal necesar, nici ofiţerii, nici
tinerii nu au cunoscut materialul pentru tun. Ştim sigur că problema muniţiei nu
era rezolvată, şi (..) au fost cu lipsuri. Şi totuşi România s-a aliat războiului şi în
noaptea declaraţiei de război, cu asalt asupra grănicerilor noştri a început
duşmănia. Aruncarea armatei române în război a surprins ferm ambele părţi
beligerante. În ziua decisivă trupelor grănicereşti române le-au dat alarma că vor
văzut sărăcia

Eliberarea unui fost deputat din închisoarea românească- Dr. Gyarmathy Dezso ajuns acasă
din internare, în "Udvarhely Hirad6" din 14 ianuarie 1917 (1) (2) (3).
25
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fi exerciţii de-a lungul graniţei. Trupele staţionate aproape de graniţă pe jos, cele
de la distanţă pe calea ferată s-au deplasat spre graniţă, numai aici li s-a anunţat
declaraţia de război. Avem siguranţă că până la acel moment nici ofiţerii, nici
feciorii nu au avut nici o presimţire despre evenimentele care vor urma şi este
dovedit că şi Ministerul Român de Război a aflat despre declaraţia de război
numai în ultimul minut.
Nici la graniţa Transilvaniei nu se arăta despre evenimentele ce urmau,
cel mult că la Predeal şi Ghimeş-Făget au rămas două trenuri de persoane.
Prima ciocnire a avut loc lângă Predeal la ora 8 şi 15 minute seara, dar
ostilităţile au fost oficial anunţate pentru ora nouă seara; trei sferturi de oră mai
târziu la trecătoarea Ghimeşului şi pe celelalte trecători au avut loc ciocnirile.
Ca urmare a acestui plan surprinzător şi dibaci iniţial au avut un succes
important. Armatele noastre încă nu erau concentrate şi din cauza capacităţii
limitate a liniei ferate Budapesta-Braşov consiliul nu a ... că trupele de grăniceri
să preia lupta de-a lungul graniţei până la înaintarea armatei. Ca aceste puteri în
număr mare să nu le sacrificăm predominant în apărarea contra inamicului,
statul major s-a gândit ca aceste trupe să intre numai în contact cu inamicul şi
apoi să se şi retragă organizat în acele spaţii până la graniţă, acolo unde între
timp trupele de respingere vor fi staţionate; bineînţeles între timp şi oprirea
înaintării inamicului.
De la Braşov, spre amiază, regimentul 82 infanterie a ajuns prima dată în
contact cu inamicul, l-a respins şi pentru fiecare palmă de pământ a luptat eroic.
Împotriva aşteptărilor noastre, românii au venit încet în urma noastră în
secţiunile de graniţă golite. Ocolind orice acţiune mare, au înaintat pe dibuite, au
ocupat comitatele Braşov, Ciuc, Trei Scaune şi Făgăraş şi au invadat şi
comitatele Sibiu, Hunedoara şi Caraş-Severin. Numai ce au trecut trecătorile de
frontieră, au ridicat fortificaţii, apoi s-au îngropat şi şi-au terminat mişcarea. Dar
din cauza grabei şi a altor nevoi au început să se răzbune. Înaintarea rapidă le-a
luat două săptămâni din timpul petrecut cu operaţiunea strategică, de la Haţeg
spre sud-est românii s-au împiedicat prima dată de o rezistenţă puternică, apoi la
Petroşani şi Lupeni au şi fost respinşi. Din acel moment, armata română a fost
urmărită de o soartă tristă. 26
Regimentul 82, dragul nostru regiment, din primul moment al războiului a
luptat continuu acolo unde lupta a fost periculos de devastatoare (..) Muntele
Caşinului de 1167 m. este cel mai înalt punct al frontului transilvan, de unde se
deschide o privelişte minunată pe valea Oituzului şi permite observarea oricărei
mişcări a inamicului. Casinul este cheia poziţiei aici; superioritatea este a aceluia
care-I stăpâneşte. Întreaga iarnă a trecut cu asigurarea întăririi vârfului; pentru
comandanţii supremi nu exista îndoială, când ofensiva va începe, că lovitura
românească, cea mai puternică va fi împotriva Caşinului ( ..)

26

Invazia românească în Transilvania, în "Udvarhely Hirad6" din 11 martie 1917.
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In introducerea articolului său din "Az Ujsag", Szomory Emil, cu pana sa
a scris: Regimentu/82 infanterie cu petliţele sale roşu-cărămizii, cu ofiţeri şi
soldaţi exclusiv maghiari şi dacă ceva se poate spune despre infanterişti că sunt
semizei, aşa se poate spune şi despre fiecare din regimentul optzeci şi doi. Ce au reuşit
aceşti feciori este dincolo de orice eroism (..) Feciori/ar secui nu le-a plăcut aceasta
(..) Un maior a condus acţiunile de peste iarnă, care la început au mers foarte încet.
Nu au folosit cu plăcere hârleţul cei din [regimentul} optzeci şi doi şi tot timpul s-au
străduit să ocolească munca, căci ei ştiu să păstreze intrarea în Ţara Secuiască şi fără
să sape adăposturi în subteran. Nu în mod absolut au acceptat ordinele maiorului - o
dată i-au şi spus:
- Umil îl anunţăm pe domnul maior că nu degeaba petliţele noastre sun roşii
cărămizii ca să ne îngrozim că vin românii. Ne ocupăm noi de ei, dacă vin îi lovim în
cap, şi dacă ar fi sute (..)
În primăvară era construit Caşinul ca o cetate de necucerit şi atacul românesc
din vară, din iulie şi august împotriva vârfului de munte a dat dreptate comandantului
în faţa secui/ar, căruia i-au mulţumit că peste iarnă i-a muncit atât de tare. Împotriva
acestor poziţii construite măreţ a pornit atacul românilor cu toată puterea spre Poiana
Sărată, trei zile de foc continuu de artilerie şi şaizeci de mii de grenade într-o singură
zi au lovit gardurile de sârmă şi toate posturile înaintate. Dar la 10-12 metri adâncime
şi în cavernele construite dedesubt nu a putut face pagube artileria franceză şi în cele
trei zile de foc continuu de artilerie au atins numai avanposturile, pe când regimentul a
putut fi în siguranţă în construcţiile din stâncă, pregătind focul de artilerie pentru
următorul atac al infanteriei. Însă -şi aceasta a fost prima surpriză, focul continuu de
artilerie a încetat şi românii nu au venit. I-au aşteptat o oră, i-au aşteptat două ore şi
infanteria nu a atacat. A trecut întreaga noapte fără ca să aibă siguranţa că atacul
românesc va avea loc. Noi şi noi gărzi au fost aşezate. Au trimis în gărzi numai pe cei
care s-au anunţat voluntari. Şi s-au anunţat ...... întregul regiment ....... Nu numai că şiau îndeplinit datoria în acest timp, ci mici grupuri de 8-1 O persoane au atacat
companiile româneşti şi le-a înecat cu grenade de mână, făcând aşa nimicire încât le-a
putut servi de probă în privinţa marilor atacuri. Pentru că la Caşin aşa trebuie
imaginat terenul: regimentele româneşti 11 şi 12 in/anterie şi batalionul de vânători,
elita întregii armate române, toţi stăteau la depărtare de treizeci de paşi de ai noştri, de
regimentul82 secuiesc, mai corect spus, la 30 de paşi de cavernele săpate în stâncă.
Luptele câştigate anterior au dat gărzilor noastre mulţi prizonieri români, au
înflăcărat pofta de luptă a feciorilor secui, care a crescut, când din faţă au auzit
răpăiturile de tobe şi în urma lor imnul românesc care a anunţat atacul general. S-a
ştiut că românii vor veni peste secui cu o energie ameţitoare şi mare putere, aşa că
mişcarea lor nu a fost o surpriză. Ca lăcustele au venit în roiuri peste ei, în faţă
principala forţă, de la stânga, de la dreapta, trupe compacte. Pe urma lor rezerve
abundente şi în spate cei care să le ia locul dacă aceştia cad Când s-au auzit la ai
noştri răpăiturile de tobe, colonelul Paphcizi comandantul cărămiziu-roşior, pe
neaşteptate i-a chemat la ei pe ofiţerii regimentului şi împreună au stat în faţa tinerilor.
Le-a ţinut o cuvântare, o cuvântare cu glas liniştit şi blând, chiar înaintea atacului.
eminentă
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La cuvintele colonelului Paphcizi s-a auzit până la cer "să trăiască"; dincolo
de tobe tot mai înalte şi doina naţională românească tot mai aproape.
Românii s-au bătut magnific împotriva regimentului 82, cu înverşunare grozavă, peste
o oră şi jumătate, regimentul doi românesc şi şase vânători. Deja au ajuns în tranşeele
din faţă, dar printr-un puternic contraatac i-au respins de acolo. Acesta a fost semnul
retragerii. Dar n-au putut fi urmăriţi, pentru că o grămadă de cadavre au baricadat
drumul, cadavrele românilor morţi care au plătit scump pentru că s-au străduit să vină
în Ungaria. Şi ceea ce subliniază vehementa de nedescris a luptei este că secuii n-au
făcut nici un prizonier, cel cu care a ajuns faţă în faţă, fie a trebuit să-I taie, fie a trebuit
să moară. În oprirea primului atac, precum şi în altă parte, care a continuat timp de
săptămâni pentru Caşin, din fericire regimentul 82 a avut pierderi reduse, procentul
celor căzuţi a fost minim(..)
Ai noştri ştiind că românii, după pierderea totală şi extremă a luptei, nu vor
mai avea chef de o nouă luptă, au început refacerea câmpului de luptă şi s-au străduit
în toate felurile să îngroape cadavrele. Pentru această acţiune au trebuit să-şi pună
măştile de gaz ca mirosul greu al cadavrelor să nu-i sufoce.
Nici nu şi-au terminat bine munca dureroasă, când a pornit al doilea atac
împotriva Casinului, încă mai puternic decât cel de până acum. Din nou trei zile de foc
continuu de artilerie care a arat întregul solia o mare adâncime, astfel încât a curăţat
cadavrele nou căzute. Puzderie în grabă au lovit în stricăciunile reparate ale piedici/ar
de sârmă, totodată liniile telefonice au dispărut de pe faţa pământului, astfel că trupele
aflate în luptă nu au avut nici o legătură cu ale lor comandamente existente în spate. În
împrejurările date, nici nu putea fi vorba de legarea fire/ar, aşa că în mijlocul focului
au trebuit, după instinctul bun, să fugă la comandanţii din spate cu informări. Pentru
că artileria inamicului a lucrat cu precizie deplină şi acum nu doar cu grenade au vrut
să afume tranşeele regimentului 82, ci şi cu aşa numitele grenade shrapnel, a căror
parte superioară explodează în aer şi varsă o ploaie de foc, cealaltă zboară mai
departe şi ajunsă la pământ striveşte şi pustieşte totul în jurul ei.
Locotenentul colonel Haas, în măsura în care, după distrugerea liniilor
telefonice, a putut avea legături cu trupele şi ofiţerii acestora, a transmis ultimele
ordine apărători/ar de la înălţime. Era .fără îndoială că primul atac pierdut pe deplin şi
respins asupra Caşinului nu se poate repeta de multe ori, deci a fost vorba de a se
împotrivi trupelor de atac cât mai de aproape. Doar câteva ore a durat după aceea
pregătirea artileriei şi din partea cealaltă din nou răpăituri puternice de tobe şi
cântecul au arătat că urmează atacul infanteriei. Acesta probabil a avut un avânt mai
puternic decât primul. Românii au luat acum în luptă acea soldăţime care întreaga
iarnă a primit instrucţie de la ofiţerii .francezi şi englezi; adesea a fost clar că în spatele
liniilor, în locul românilor înlăturaţi, ofiţeri francezi şi englezi, lângă mitraliere, au
dirijat servanţii. Au acţionat după modelul rusesc, românii au putut merge numai
înainte, propriile mitralierele au stat pe calea de retragere. Însă nici acest al doilea
atac nu a adus rezultatul dorit, dincolo de vitejia regimentului 82 a fost şi o ploaie
bruscă, transformată repede în grindină. A căzut pe Caşin gheaţă cât oul de porumbel
şi a adus un văi întunecat în faţa fiecărui om. Nimeni nu şi-a văzut propriul braţ
răpăituri
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deschis. Şi în această .... românii au atacat oarecum aprinşi de spirtul tare pe care !-au
turnat în ei. Dar nici mitralierele staţionate în spatele lor, nici îmbătarea nu i-a putut
duce înainte nici un pas. În ciuda decalajului, regimentul 82 nu putea fi lovit de
peretele de minereu; după o numărătoare aproximativă, la un infanterist secui au căzut
şase români. Însă lupta a continuat mai furios, mai disperată o dată cu ploaia cu
intensitate sporită.
Dintr-o dată situaţia s-a schimbat. Regimentul 82 a rezistat mort de oboseală,
dar proviziile le erau epuizate. Atunci, în clipa cea mai decisivă, le-a venit ajutor.
Regimentele de infanterie 69 şi Hindenburg au ajuns în vârful muntelui în momentul
necesar - grindina le-a întârziat până atunci venirea. Colonelul Racz a condus
batalionul ai căror membri erau înzestraţi, fiecare, cu câte 8 grenade de mână. Şi cum
au ajuns în vârful muntelui, au şi trebuit să atace. (..)Apoi şi-au împuţinat grenadele şi
au mai vrut. Au primit şi 69 şi 82. Cu ele, la români. Peste tot în frunte erau ofiţerii (..)
Atacul românilor a fost oprit, contraatacul a fost distrugător. Românii şi-au închis
drumul de retragere cu mitralierele lor, pe drumul spre Ungaria se putea muri
mizerabil. Şi au pierit cu onoare, luptând cu măreţie până la ultima suflare şi au căzut
fără ţel: Caşinul, plănuit în planul de război românesc, a căzut. Pe o minusculă
27
bucăţică de front şi un singur regiment nepereche de viteaz! Petliţele roşii cărămizii!
S-a publicat textul tratatului de pace încheiat cu România şi este incontestabilă
realitatea că aici în răsărit zgomotul războiului s-a domolit. Primul punct al tratatului
este întregit de o convenţie suplimentară care în viitor va obliga România la înfrânarea
agitaţiei iredentiste. În privinţa dezarmării forţelor armate româneşti condiţiile oferă
pe deplin puterilor centrale garanţia că pentru ele chestiunea răsăriteană s-a rezolvat.
( ..) Unul dintre cele mai remarcabile puncte este împărţirea Dobrogei. Teritoriul de la
sud de linia Cernavodă Constanta România este obligată să o dea Bulgariei, în timp ce
teritoriul de la nord o preiau forţele aliate. Articolul 14 din acest capitol detaliază
Rectificarea graniţei din Ungaria şi Austria (..) Important este capitolul patru al
tratatului care se referă la despăgubirile de război. Părţile tratatului renunţă reciproc
la compensarea cheltuielilor de război. Dar vor încheia înţelegeri separate pentru
compensarea pagubelor de război. România va fi incapabilă să compenseze pagubele
de război produse nouă. 28În ultimul timp au apărut îndoieli faţă de iriflexibilitatea păcii
româneşti şi aceste îndoieli au primit confirmare în discursul fostului ministru german
de externe. Hintze a iriformat despre surpriza generală că în cursul verii trecute
edificarea deplină a relaţiilor de pace cu România s-a deteriorat (..) După terminarea
victorioasă a întregului război românesc, cu toate chinurile lui, ne-am convins că
siguranţa graniţelor noastre de sud-est este de neclintit şi iată, acum trebuie totuşi să
auzim că România nu a abandonat realizarea scopului său viclean. Încet îşi echipează
trupele, în loc să accepte obligaţiile stabilite prin pacea de la Bucureşti. Străduinţele
mijlocitoare ale puterilor centrale au împiedicat ca România să se îndrepte a doua
Istoria Regimentului 82 - Lupta românilor pentru Caşin, în "Udvarhely Hirad6" din 23
septembrie 1917, (1 ), (2), (3), (4).
28
S-a semnat pacea românească, în "Udvarhely Hirad6" din 2 mai 1918.
27
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oară spre ruină, pentru că potrivit noilor ştiri, demobilizarea a fost în ultimele zile în
progres mai rapid Un cunoscător al realităţilor româneşti a declarat pentru Neue
Freie Press: Czernin şi Kiihlmann au dorit ca România să nu mai fie un pericol pentru
puterile centrale(..) si deşi acest pericol există, armata română nu are muniţie şi greu
.
29
şz-ar putea procura.
Faţă de relatările presei locale, în limba maghiară, din fostele scaune secuieşti
Odorhei, Ciuc şi Treiscaune, referitoare la pierderile umane şi materiale suferite de
populaţia secuiască şi la comportarea Armatei Române, faţă de localnicii secui, în vara
anului 1916, autorii volumului SzekelY.fold Tortenete (Istoria Ţinutului Secuiesc) fac
următoarele precizări: Despre cruzimile soldaţilor români, ziarele din acele vremuri au
scris mult, dar despre toate acestea, alte documente au confirmat rareori. Despre
ucideri şi deportări, în afară de memoria populară, ştim foarte puţine, despre aceste
aspecte fiind puţine scrieri. Casele părăsite au fost obiectul jafUrilor făcute de soldaţi,
dar şi a săracilor nefericiti. Mai mult ca sigur că sărăcia şi foametea au jucat un rol
important în jafUri, dar şi lipsa siguranţei publice neasigurată de autorităţile locale,
-1
care nu se maz• preocupau ue
acest aspect. 30
Informaţiile prezentate sunt puţin cunoscute de publicul românesc. De aceea,
articolul îşi propune să introducă în circuitul public, informaţii din publicaţiile de limbă
maghiară, de acum 100 de ani, dar şi din cele actuale. Este firesc ca materialele
prezentate, din presa de acum 100 de ani, să reflecte starea de spirit şi percepţia liderilor
de opinie secui faţă de un eveniment de asemenea amploare. Discutabile sunt, însă,
opiniile şi perspectiva autorilor lucrărilor actuale de istorie locală a "Ţinutului
Secuiesc" şi aşa-zisului manual de Istoria Secuimii.
În cadrul lucrărilor ce urmează a fi elaborate, în perspectiva aniversării Marii
Uniri, vom continua să publicăm materiale din presa de limbă maghiară, pentru a
cunoaşte noi repere ale discursului istoricilor şi publiciştilor maghiari, de ieri şi de
astăzi.

Pe această cale, aducem sincere mulţumiri istoricului Vasile Lechinţan din Cluj
Napoca, care a identificat şi ne-a pus la dispoziţie fotocopiile după articolele din
publicaţiile de limbă maghiară din fostele scaune secuieşti Ciuc, Odorhei şi Treiscaune.
Aceleaşi cordiale mulţumiri le aducem colegilor arhivişti care ne-au asigurat traducerea
materialelor din limba maghiară: dr. Ana Dobreanu din Miercurea Ciuc, dr. Beatrice
Milandolina Dobozi şi dr. Liviu Boar din Tg. Mureş.

29
30

Demobilizarea României, în "Udvarhely Hirad6" din 6 octombrie 1918.
Ibidem, p. 378.
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AUTORITĂTILE STATULUI ÎN REFUGIU LA IASI
'
'
(1916-1918)
Dr. Sorin IFTIMI
State Authorities in Refugee in lassi (1916-1918)
Abstract

In August 1916, Romania entered the war alongside the Entente countries in the
hope of reuniting the borders. The inclusion within the borders of ali the territories
inhabited by the Romanians would be a historical achievement. The unfavorable
evolution of the war has led to the decision that state authorities be evacuated from
Bucharest. It followed the refuge from Iassi, from November 1916, until the end of 1918.
By force of circumstances, the city of Iasi became the "capital of war" of unoccupied
Romania. The article provides information on the two palaces that housed the royal
family, the buildings in which the Senate and the Chamber of Deputies functioned.
Ministries' offices have also been the subject ofthis article. The present research provides
documentary support necessary for making the "map" of Iassi in the years of the First
World War.
Keywords: First World War, Royal Family, Senate, Parliament, Chamber of Deputies,
Ministries

Primul Război Mondial, început în 1914, promitea să redeseneze harta
Europei în favoarea statelor naţionale, oferind acestora şansa de a juca un rol
istoric într-o lume mai democratică şi mai echitabilă. După unirea Principatelor
Române din 1859, a apărut un nou stat, cu numele de "România" (1862). Acesta
şi-a consolidat statutul politic după războiul din 1877-1878, care i-a adus
independenţa faţă de Imperiul Otoman. Tânărul stat se învecina cu provincii
locuite majoritar de români (Transilvania, Bucovina, Basarabia). România a intrat
în "Marele Război", la 15 august 1916, cu mari speranţe privitoare la aducerea
între hotarele sale a tuturor românilor şi la împlinirea destinului său istoric. Pentru
români, acesta a fost "Marele Război pentru întregirea Neamului" (1916-1919).
Niciuna dintre alianţele posibile nu putea garanta înfăptuirea proiectului naţional
românesc în întregimea sa. Prima parte a operaţiunilor militare a avut o
desfăşurare dramatică, evenimentele ducând spre un final incert. Statul român a
pierdut controlul a jumătate din teritoriul său, întreaga Valahie şi capitala,
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Bucureşti,

fiind ocupată de trupele germane. Exista riscul ca România să dispară
efectiv de pe hartă.
La sfârşitul anului 1916, Familia Regală, Guvernul, Parlamentul s-au
refugiat la Iaşi, în vechea capitală a Moldovei, împreună cu o bună parte a
populaţiei din provincia cotropită. Drama umană petrecută atunci, amplificată de
ger, foamete, tifos şi un cumplit accident feroviar, este greu de imaginat astăzi.
Numărul victimelor zilnice a produs un efect demoralizator, depăşit cu mare
~ificultate. Cu toate acestea, la Iaşi românii şi-au regăsit încrederea în destinul lor.
In vremuri grele, ei au redescoperit forţa solidarităţii şi puterea de a învinge.
În aceste momente critice, cei mai lucizi dintre români au avut un rol
esenţial în menţinerea stării de spirit a conaţionalilor, în readucerea încrederii că
problemele dificile vor fi depăşite, iar România îşi va regăsi drumul său în istorie.
Istoricul N. Iorga scria în gazeta sa, răspândită în tranşee: "Iaşul e, azi, nu un oraş,
ci un simbol de rezistenţă naţională, de afirmare nezguduită a unei datorii pe care
n-o părăsim, fiindcă nu voim a o părăsi. Steagul României, ce sângerează din
rănile ei eroice, a fost adus aici şi spre el se ridică ostaşii care fac supreme sforţări.
Sub acest aspect şi nu sub acela al unui banal loc de refugiu voim să vedem
Iaşul" 1 •

La 9 decembrie 1916, a avut loc şedinţa de redeschidere a Parlamentului,
în sala Teatrului Naţional din Iaşi, unde au ţinut discursuri memorabile Ionel
Brătianu, Take Ionescu şi N. Iorga. Aceştia au reuşit să redea încrederea românilor
şi chiar să genereze un anumit entuziasm. Discursul istoricului a fost magistral,
cel mai elocvent din întreaga sa carieră: "In colţul acesta unde ne-am strâns, să
păstrăm cu scumpătate sămânţa de credenţă, că vom vedea şi noi la rândul nostru
dispărând negura stăpânirii străine, şi vom putea zice ca Petru Rareş, fiul lui
Ştefan yodă, că vom fi iarăşi ce am fost şi mai mult decât atât!" 2•
In Moldova s-a păstrat nucleul statului în jurul căruia s-a împlinit România
în graniţele sale istorice. La Iaşi au venit delegaţii Basarabiei şi Bucovinei pentru
a discuta chestiunea Unirii acestor provincii cu trupul ţării. Se poate spune că la
Iaşi România a reînviat şi noul proiect naţional a început de aici. Oraşul, care
părea că îşi încetase de mult rolul său istoric, a devenit centrul vital al natiunii,
îndeplinindu-şi încă o dată misiunea sa, în slujba neamului românesc. În ac~i ani
de cumpănă, oraşul Iaşi a fost scena unor episoade istorice majore, pentru care
poate fi denumit, pe bună dreptate "Capitala Rezistenţei Româneşti".
A

*

Familia Regală. În noiembrie 1916, în lipsa unui sediu amenajat, Regina a
preferat să rămână două săptămâni în trenul său special, staţionat pe o linie
secundară în gara de la Grajduri, din apropierea Iaşului. Familia Regală a primit
1

2

Ziarul "Neamul Românesc", 29 noiembrie 1916.
N. Iorga, Discursuri parlamentare, voi. 1, partea 1, p. 358.
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spre găzduire sediul Comandamentului Corpului IV Armată, fapt firesc pentru
Ferdinand, care era conducătorul militar suprem. Clădirea, situată la poalele
Copoului, este una cu istorie deosebit de bogată, fiind construită pe al 1840 de
Dumitrache Cantacuzino-Paşcanu 3 • Regele Carol I, dar şi Ferdinand şi Maria au
mai fost găzdui ţi aici pe parcursul vizitelor la Iaşi din anii 1904 şi 1911, pe când
aveau calitatea de moştenitori ai Coroanei 4 . Maria nu agrea această casă, a cărei
arhitectură i se părea învechită şi provincială. S-a împăcat însă cu ideea că va
putea reamenaja imobilul pentru a-1 transforma într-o locuinţă convenabilă. Ea nu
a acceptat să se mute în clădire decât după ce aceasta a fost amenajată cu piese de
mobilier aduse de la Sinaia, de pildă, micul său pat de la palatul Pelişor: "Dorm în
încăperea în care s-a pus mobila mea din Camera de Aur, pe pătuţul îngust pe care
mi 1-a sculptat bătrânul Liemann după o imagine care mi-a plăcut" 5 .
Regina, cu fiicele sale Elisabeta, Maria, Ileana, dar şi cu prinţul Nicolae,
locuia la etajul casei Cantacuzino. Prinţului moştenitor Carol, care avea 23 de ani,
i-a fost rezervat apartamentul din dreapta, de la parter. Din lipsă de spaţiu, damele
de onoare ale reginei şi aghiotanţii au fost cazaţi în alte imobile din oraş. Regele a
folosit odaia mare de la parter, din stânga, dar, fiindcă a trebuit să rămână mai
mult timp la Iaşi, i s-a alocat o reşedinţă specială. Salonul mare, de la etaj, putea fi
utilizat pentru consilii şi consfătuiri, dar spaţiul era oricum insuficient. Timp de o
lună şi jumătate regele a folosit această clădire ca sediu oficial al său la Iaşi.
Decretul de ratificare a înfiinţării Ordinului "Mihai Viteazul" a fost semnat de
regele Ferdinand, la 21 decembrie 1916, în biroul său de aici. Nu întâmplător
Monumentul Unirii şi Fundaţia Regală "Ferdinand I", înălţate după război, au fost
amplasate în faţa acestei case.
Regele fiind solicitat de organizarea frontului apărării, Regina rămăsese să
reprezinte familia regală la Iaşi şi, ca urmare, către ea se îndreptau toate
speranţele. Imediat ce s-a instalat în casa Cantacuzino, a fost asaltată de numeroşi
oficiali, vizitatori şi solicitanţi, palatul devenind un fel de reşedinţă a "micii
Europe" de la Iaşi. Palatul reginei se afla în centrul acţiunilor privitoare la
distribuirea de ajutoare către răniţii din spitale şi soldaţii din tranşee. Regina a
reuşit să depăşească valul de reproşuri care o făceau direct responsabilă pentru
situaţia critică în care ajunsese ţara. Regina Maria era neclintită în credinţa sa că,
în ciuda dificultăţilor, finalul va fi unul bun pentru România şi că alegerea de a
intra în război de partea Antantei a fost decizia corectă. Treptat, Palatul familiei
regale a devenit Palatul Reginei, aceasta fiind persoana energică şi dăruită, care
dădea încredere tuturor.

Ion Mitican, Urcând Copoul cu gândulla Podul Verde , Iaşi, Ed. Tehnopress, 2006, p. 90-116.
N.A. Bogdan, Carol/ şi a doua sa capitală, Iaşi, 1916,passim.
5
Maria Regina României, Jurnal de război 1910-1916, p. 254.
3

4
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Salonul cel mare de la etajul casei Cantacuzino a fost transformat de regină
în atelier de croitorie şi sală de ambalat pachetele ce urmau a fi distribuite răniţilor
din spitale sau soldaţilor de pe front. Un comitet de doamne selectate de regină o
ajuta, cu deosebit devotament, în aceste activităţi.

*

Palatul Regelui Ferdinand. În luna decembrie 1916 şi prima jumătate a
lunii ianuarie 1917, regele s-a aflat mai mult pe front şi abia după decizia de a
muta la Iaşi Marele Cartier General a apărut necesitatea ca acesta să aibă o
reşedinţă specială la Iaşi. A fost ales micul palat din strada Lăpuşneanu, care avea
un patrimoniu simbolic însemnat. Această clădire a servit ca reşedinţă
domnitorului Alexandru Ioan Cuza, făuritorul Unirii de la 1859 6 • La 17 ianuarie
1917, regina nota că se pregăteşte o casă pentru rege: "e destul de frumoasă, mare
şi luminoasă, e palatul în care a locuit pe vremuri Cuza. Mobila e o adunătură de
tot soiul: câteva dulapuri şi scaune frumoase de la Sinaia, înghesuite la un loc;
ferestre fără perdele, nici un covor. .. " 7 • Dar regelui îi erau indiferente condiţiile în
care avea să locuiască, fiind deosebit de sobru în toate privinţele.
Regele şi-a instalat biroul într-o încăpere dinspre grădină, iar pentru
consilii şi primiri oficiale folosea salonul cel mare al casei, dinspre stradă. La
această reşedinţă regele primea vizitele miniştrilor, ale conducătorilor militari sau
ale consulilor din ţările aliate, aflaţi şi aceştia în refugiu la Iaşi. Pe această adresă a
Cartierului Regal a primit corespondenţa oficială, inclusiv de la Raymond
Poincare, preşedintele Franţei, sau Woodrow Wlison, preşedintele Statelor Unite
ale Americii.
În salonul mare de la stradă s-au ţinut consiliile de coroană şi numeroase
şedinţe de Stat Major. De la balconul acestei clădiri a salutat regele, în vara anului
1917, trupele voluntarilor ardeleni. Tot aici au fost primite, în 1918, delegaţiile
românilor din Basarabia şi Bucovina, care au venit să anunţe decizia lor de a se
uni cu patria mamă, România.
Se poate spune că împrejurările istorice care au determinat familia regală
să rezideze la Iaşi în anii 1916-1918 au relansat relaţia cu fosta capitală a
Moldovei. Mai buna cunoaştere a oraşului, a locuitorilor şi înfruntarea greutăţilor
războiului au contribuit la consolidarea acestei legături. În anii următori, chiar în
Dan Berindei, ,. Palatul Cuza" din laşi şi proprietarii săi din secolul XIX, în "Buletinul
Monumentelor Istorice", XL, 1971, nr. 1, p. 49-52. Maria Huminic-Teclean, Documente din
secolul al XX-lea privind palatul Alexandru Ioan Cuza din laşi, în "Cercetări istorice", XI, 1980,
p. 687-711; Aurica Ichim, Palatul Cuza-Vodă din laşi. Proprietarii şi restaurările sale in perioada
1827-1959, în "Ioan Neculce". Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei, laşi, IV-VII, 1998-2001,
p. 349-355; Ion Mitican, Palatul din laşi al Marilor Uniri, Iaşi, Editura Tehnopress, 2007, 77 p.;
Ion Mitican, Strada Lăpuşneanu, Iaşi, Editura Tehnopress, 2002.
7
Maria Regina României, Jurnal de război, p. 320.

6
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contextul Marii Uniri, oraşul Iaşi a primit mai multe semne ale memoriei, care
fixeze, pentru viitor, amintirea pribegiei la Iaşi a familiei regale.

să

*

Parlamentul. În şedinţa Consiliului de Miniştri (Guvernul), din 11124
noiembrie 1916 s-a decis mutarea ministerelor la Iaşi, evacuarea Tezaurului
Băncii Naţionale şi convocarea Parlamentului în fosta capitală a Moldovei. La 9
decembrie s-au deschis oficial lucrările Parlamentului, prin şedinţa comună
desfăşurată în sala Teatrului Naţional din Iaşi. Regele Ferdinand a rostit Mesajul
Tronului în care omagia eroismul soldaţilor şi reafirma încrederea în victoria
finală a Antantei. "Coroana nu se simte umilită că a ajuns la Iaşi, poartă capul sus,
fiindcă desigur şi credinţa în ziua de mâine este încă vie!" 8 . Discursul regelui
conţinea şi promisiunea unor reforme privitoare la condiţia socială a ţăranilor,
care duceau acum greul războiului, ca soldaţi.
Memorabilă a fost şedinţa din 14/27 decembrie, din aceeaşi sală a
Teatrului, care a fost o manifestare istorică a spiritului de rezistenţă şi de
redescoperirea solidarităţii naţionale. Discursurile rostite de Ionel Brătianu, Take
Ionescu şi Nicolae Iorga însufleţit pe toţi cei prezenţi, reaprinzând flacăra
speranţei.

Senatul îşi ţinea şedinţele obişnuite în Aula Veche a Universităţii din
Copou, sub preşedinţia lui Emanoil Porumbaru, fostul ministru al afacerilor
străine. Sala păstrează şi astăzi înfăţişarea din acea epocă, mobilierul fiind cel
original, însă portretele regelui Carol I şi al reginei Elisabeta au fost refăcute, iar
pictura planşeului a dispărut, fiind păstrată doar în ilustratele vechi.
Camera Deputaţilor îşi va desfăşura lucrările în sala mare a Teatrului
Naţional, având ca preşedinte pe Vasile G. Morţun. "Preşedintele, oratorul şi
miniştrii stăteau pe scenă, iar secţiile se întruneau în lojele artiştilor... Din
ficţiunea teatrului eram acum în cel mai dramatic realism al vieţii şi al istoriei",
scria 1. G. Duca. Seara, sala îşi relua rosturile, actorii urcând pe scenă în
spectacole însufleţitoare, pentru a menţine moralul publicului.
Ulterior s-a decis evacuarea parlamentarilor în Rusia, la Kerson (peninsula
Crimeea), considerându-se că prezenţa lor la Iaşi în această perioadă de criză nu
este una necesară. Mulţi dintre senatori şi deputaţii au ajuns la Odessa, unde
aşteptau rezolvarea primirii lor la Kerson.

*

Guvernul. Ionel I.C. Brătianu se afla la conducerea ţării, în fruntea unui
guvern liberal, încă din 1914, cuprinzând întreaga perioadă a "neutralităţii". În
vederea refugiului, s-au pus la dispoziţia membrilor guvernului o garnitură de tren
specială, care a plecat spre Iaşi din gara Periş, la 18 noiembrie/1 decembrie 1916.

8

I.G. Duca, Amintiri politice, voi. II, p. 96-97.
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În situaţia critică a refugiului, era necesar un guvern care să beneficieze de
un sprijin politic mai amplu. Astfel, s-a ajuns la formula unui guvern de coaliţie
naţională, format la Iaşi, în data de 11 decembrie 1916 9 . Noul consiliu de miniştri
avea ca preşedinte pe Ionel I.C. Brătianu, iar ca vicepreşedinte pe conservatorul
Take Ionescu 10 • Miniştri liberali erau Alecu Constantinescu - ministru de Interne,
Victor Antonescu - ministru de Finanţe, 1. G. Duca - ministrul Cultelor
Instrucţiunii Publice, Vintilă Brătianu - ministru de Război. Din partea Partidului
Conservator au fost numiţi Mihai G. Cantacuzino - ministru de Justiţie,
Constantin D. Istrati - ministrul Industriei şi Comerţului şi Dimitrie Greceanu ministrul Lucrărilor Publice 11 • Din guvern făceau parte, ca miniştri fără portofoliu,
Mihail Pherekyde şi Emil Costinescu. În iulie 1917 a avut loc o remaniere
guvernamentală în urma căreia au fost numiţi Barbu Ştefănescu-Delavrancea ca
ministru Industriei şi Comerţului, Nicolae Titulescu ca ministru de Finanţe şi
generalul Constantin Iancovescu, ministru de Război.
Identificarea unor clădiri potrivite pentru găzduirea ministerelor a fost
chestiune dificilă în epocă. La Bucureşti se construise foarte mult în ultimele
decenii, ministerele aveau sedii în clădiri generoase, prielnice desfăşurării unei
activităţi normale. La Iaşi activitatea construirii de edificii moderne şi spaţioase
fusese mult mai redusă. La dispoziţia autorităţilor s-a aflat doar un fond restrâns
de clădiri, destul de vechi şi nu foarte generoase ca spaţiu. Astfel, în decembrie
1916, primul sediu repartizat Guvernului a fost "Clubul Concordia" care deţinea
opt odăi la etajul imobilului Zamfirescu din str. Ştefan cel Mare nr. 8 12 • Spaţiul
era cu totul impropriu pentru o asemenea activitate şi a fost cedat pentru sediul
Primăriei. Ulterior, Consiliul de Miniştri s-a stabilit în fostul palat al lui Grigore
Sturdza (clădirea Şcolii de fete Odobescu) din strada Lascăr Catargiu nr. 33
(astăzi sediul TVR-Iaşi) 13 . Clădirea avea şi avantajul de a fi amplasată foarte
aproape de locuinţa şefului guvernului, Ionel Brătianu. Tot aici au fost adăpostite
Ministerul Muniţiilor (desprins din Ministerul de Război) şi Ministerul de Interne.

Ion Agrigoroaiei, Opinie publică şi stare de spirit în vremea Războiului de Întregire şi Marii
Uniri. laşi, 1916-1918, Editura Fundaţiei Axis, 2004, 77.
10
Stelian Neagoe, Istoria guvernelor României de la începuturi - 1859. până în zilele noastre 1995, Bucureşti, Editura Machiavelli, 1995.
11
Ion Mamina, Ion Scurtu, Guverne şi guvernanţi (1916-1938), Bucureşti, 1996, p. 12-13.
12
Cf. Sorin lftimi, Aurica Ichim, Strada Ştefan cel Mare - Memoria monumente/ar, Iaşi, Editura
Palatul Culturii, 2016, p. 70.
13
Constantin Ostap, Ion Mitican, Primăria Municipiului laşi. Pagini de istorie, evocări, legende,
Editura Tehnopress, 2001, p. 139. Este publicat un document din 8 septembrie 1922, în care
primarul C. Toma solicita o listă a clădirilor din Iaşi ce au servit ca sedii aei unor instituţii în anii
1916-1918, sau ca locuinţe pentru diverse personalităţi, în vederea montării unor plăci de marmură
cu inscripţii evocatoare (SJANI, Primăria Iaşi, Dosar 15211923)
9
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pe

Ministerul Afacerilor Străine şi-a avut sediul
Copou, în casa Beer, nou
1
amenajată pe locul casei lui Petrache Mavrogheni (unde era cazat Carol I în
timpul primelor sai vizite la Iaşi). Potrivit lui I.G. Duca, sediul acestui minister era
situat puţin mai la deal, în casa lui Teodor Balş, fostul hatman al Moldovei (pe
locul "Casei Armatei" de astăzi).
Ministerul de Război era găzduit la etajul Universităţii din Copou, iar
Ministerul Instrucţiunii Publice la parterul Universităţii. Ministerul de Justiţie a
funcţionat în localul Universităţii Vechi de pe Bd. Independenţei (astăzi
Universitatea de medicină). Ministerul de Finanţe a fost repartizat în clădirea
Administraţiei Financiare, fostul Palat Neuschotz (astăzi Restaurantul "Select").
Ministerul Industriilor a fost găzduit în Palatul Camerei de Comerţ (clădirea
veche) de pe strada Cuza Vodă. Ministerului Agriculturii şi Domeniilor i-a fost
repartizat sediul Epitropiei "Sf. Spiridon" din incinta Spitalului; ulterior acest
minister şi-a stabilit sediu în localul Băncii "Moldova" de pe strada Cuza Vodă
(astăzi Poşta Mare) vizavi de Ministerul Industriilor. Clădirea era un vechi palat
ce aparţinuse familiilor Balş şi Sturdza. Ministerul Lucrărilor Publice a funcţionat
în localul Şcolii "Gheorghe Asachi" din capătul străzii Ştefan cel Mare, spre
Palatul de Justiţie.
Sunt cunoscute clădirile care au servit ca locuinţe particulare unor miniştri
ai guvernului Brătianu. Palatul Mitropolitan a găzduit pe Vintilă Brătianu, Gh.
Morţun preşedintele Camerei şi, la început pe I.G. Duca, ministrul Cultelor şi
Instrucţiunii Publice. Casa Levin din strada Română (Lascăr Catargi) a fost
reşedinţa lui Ionel Brătianu, preşedintele Consiliului de Miniştri 15 . Casa Praja de
pe strada Păcurari a găzduit pe I.G. Duca, ministrul Instrucţiunii Publice. Take
Ionescu avea rezervată cazarea în casa farmacistului Konya de la Copou, de pe
strada Lăţescu (azi "Titu Maiorescu") pe locul cărei s-a construit un bloc. Vila
Neuschotz din Copou (casa Sadoveanu) a găzduit pe Mihai G. Cantacuzino,
ministrul Justiţiei şi pe soţia sa Maruka.
Membrii guvernului au folosit mai multe sedii neoficiale de întâlnire, în
care s-au luat decizii importante. Liberalii ţineau şedinţele acasă la Ionel Brătianu
(str. Română), sau în salonul de la parter al casei G. Mârzescu 16 de la Copou
(peste drum de Universitate). Un alt loc preferat de întâlnire al liberalilor era la
ministrul Emil Costinescu, în casa profesorului Mitru, directorul Şcolii Normale,
Ion Mitican, Urcând Copoul cu gândulla Pomul Verde, 2006, Iaşi, Editura Tehnopress, p. 141142.
15
Casa lui J. Lewin era fosta reşedinţă a lui Leon Bogdan de pe strada Română, unde era găzduit
pe vremuri Lascăr Catargiu când vedea în viziă Ia Iaşi (Rudolf Suţu, Iaşii de odinioară, II, 1916,
Iaşi, p. 164). Se pare însă că era o casă cu etaj, având un alt amplasament, mai sus de cel cunoscut.
16
Astăzi Serviciul de Contabilitate al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. Cf. Rodica
Iftimi, Casa Mârzescu din dealul Copoului (Corpul "G" al Universităţii), în "Ioan Neculce",
Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei (serie nouă), XX, 2014, p. 111-132.
14
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la adresa str. Gheorghe Asachi nr. 5 (astăzi dispărută). I.G. Duca o descrie ca fiind
"o casă joasă, de curând reparată, curată şi cu o frumoasă grădiniţă. Odaia în care
ne întruneam era salonul, prima cameră în dreapta, cum intrai. O cameră măricică,
foarte luminoasă, perdele trandafirii, câteva picturi reprezentând flori, .. şi un
birou de lemn galben într-un colţ. Descriu această cameră pentru că este o cameră
istorică, într-însa Guvernul Românii a luat toate măsurile din care după atâtea
jertfe trebuia să iasă înfăptuirea visului nostru secular, precum şi marile reforme
democratice, pe care se reazemă organizarea politică şi socială a Românii
întregite" 17 • Acelaşi autor consemna că liberalii au avut consultări şi au luat mai
multe decizii importante la Via lui Kilimoglu, fostul prefect de Iaşi, proprietate
care se afla în partea de sus a Copoului, spre Breazu.
Politicienii conservatori preferau ca loc de întâlnire casa ministrului
Dimitrie Grecianu din Copou 18 • Această spaţioasă clădire era vechea casă a
vistiernicului Alecu Sturdza, construită după 1830 şi stăpânită succesiv de mai
mulţi proprietari 19 • Grecianu era liderul conservatorilor ieşeni şi proprietarul
ziarului "Evenimentul", care reflecta punctele de vedere ale acestei grupări. Casa
păstra încă urmele opulenţei de odinioară. În biroul de la etaj al lui Mitică
Grecianu aveau loc întâlniri zilnice între orele 17.00-19.00. Aici se adunau Take
Ionescu, Mihail G. Cantacuzino şi chiar generalul Prezan, atunci când se afla la
Iaşi. În salonul mare s-au ţinut mai multe şedinţe ale Guvernului. Aici a avut loc o
şedinţă istorică a consiliului de Miniştri în care s-a decis ca armata noastră să se
refacă pe teritoriul românesc şi nu în Rusia, cum se propusese. Câteva şedinţe de
guvern a ţinut şi Take Ionescu, în casa Konya de pe strada Lăţescu.

*

Pentru memoria Marelui Război în spaţiul public, stabilirea adreselor al
care au funcţionat instituţiile statului în anii 1916-1918 este fundamentală. Unele
dintre aceste clădiri au dispărut prin vitregia vremurilor, dar ele ar putea fi incluse
pe o hartă virtuală a Capitalei de Război de atunci. Multe dintre aceste clădiri
există încă, majoritatea fiind protejate de statutul de "monument istoric". Aceste
edificii sunt adevărate jaloane ale memoriei, ele fixând în spaţiul public "scena"
desfăşurării evenimentelor. Aceste clădiri pot deveni "locuri de memorie" prin
care istoria zbuciumată a marelui refugiu de la Iaşi să poară rămâne vie în
memoria şi conştiinţa generaţiilor viitoare.

17

Ion Mitican, Urcând Copoul cu gândulla Pomul Verde, p. 160.
Gh. Ghibănescu, Famila Grecianu din Moldova, în "Ioan Neculce". Buletinul Muzeului
Municipal Iaşi, fasc. IX, partea I, p. 191-219.
19
Ion Mitican, op. cit., p. 154-163.
18
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Fig. 1 -

Reşedin ţa

Fig. 2 -

Famili ei Regale (Palatul Cantacuzino-Cozadini)
Bul evardul Copo u

R eşe d i n ţa

Regenul Ferdinand ş i a Cartierului Regal
(Palatul Cuza Vo d ă, str. Lă pu ş n ea nu)
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Fig. 3- Sediile Ministerului de
(Palatul

Război şi

a Ministerului

Universitaţii Iaşi,

lnstruţiunii

Bd. Copou)

Fig. 4- Sala în care a funcţionat Senatul României
(Aula Veche a Universităţii)
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Fig. 5 - Sediul Parlamentului (Camera
la Teatrul Naţional

D e putaţ il o r)

Fig. 6 - Primul sediu al Consiliul ui de Miniştri (Guvernul)
la Clubul "Concordi a", str Ştefan cel Mare, nr. 8
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Fig. 7 - Sedi ul Ministerului Muniţiilor. Sediu Consiliului de
(Palatul Gr. Sturdza, str. Lascăr Catargiu 33)

Fig. 8 - Primul sediu al Ministerului de Interne. n Căminul studenţilor
(Biblioteca Facu ltăţii de Medicină)
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Şcoala

Reuniunea femeilor Române
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Fig. 9 - Sediul Ministerului de Interne, la Reuniunea Femeilor Române
(str. Săulescu , Academia de Arte)

Fig. 1O- Sediul Ministerului de Externe, în casa Th.
(Casa Armatei, Bd. Copou)
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Fig. Il - Sediul Ministerului de Externe, în casa Berr
(Bd. Copou)

Fig. 12 - Ministerul Justiţiei, la Universitatea Veche
(astăzi Universitatea de Medicină)
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Jaşi .

Adminls!UJIB Flnanciarll.

Fig. 13 - Ministerul de Finanţe, la Administraţia
(Palatul "Select", str. Cuza Vodă)

Financiară

Fig. 14 - Ministerul industriei ş i Comerţului,
în vechea clădire a Camerei de Comerţ (str. Cuza Vodă)
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Fig. 15 - Ministerul Agriculturii ş i Domeniilor, la Banca Moldova.
Astăzi sediul Poştei (str. Cuza Vodă)

Fig. 16 - Ministerul

Lucrărilor

(str.

Ştefan

Publice, la
cel Mare)

Şcoala
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Fig. 17 -

Loc uin ţa

(C l ă direa

Fig. 18 -

Locuinţa

prim-ministrului Ion I. C. B ră ti a nu
Radi o l aş i , str. Las c ăr Catargi)

lui LG. Duca, mini strul
în casa Praja (str.

In s trucţiunii

P ăc ura ri )
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Fig. 19- Casa Dimitrie Greceanu, clubul Conservatorilor
(Bd. Copou)

Fig. 20- Casa primarului Gh . Mârzescu, clubul Liberalilor
(Bd. Copou)
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UNELE PROBLEME
INFORMATIVE/CONTRAINFORMATIVE ÎN JUDETUL
BACĂU (NOIEMBRIE 1916- APRILIE 1917) ,
Dr. Alin SPÂNU

Some Informative/Counter Informative lssues in
(November 1916- Apri11917)
Abstract

Bacău

County

Since the end of 1916, Bacau County has become a theater of operations and the
espionage has intensified. Romanian security agents identified spies, information
networks, vu1nerabilities and proposed measures to combat them. A special case is the
one from Moineşti where the counter informative action revolves around the
disappearance of some ... wine.
Keywords: Bacău County, Moineşti, intelligence, counterintelligence, agents safety
La finalul anului 1916, o dată cu retragerea în Moldova a familiei regale,
guvernului, parlamentului, instituţiilor principale, armatelor ruse şi române,
precum şi a refugiaţilor (1,5 milioane de persoane) regiunea a devenit
supraaglomerată. La problemele socio-economice existente se mai adaugă şi
apariţia tifosului, cel care va secera sute de mii de vieţi într-un timp foarte scurt.
Cel mai mult au avut de suportat judeţele care susţineau frontul şi în care Vrancea
şi Bacău se aflau în prima linie. Aici au avut loc bătălii şi tot aici se pregăte~u
pentru o nouă încleştare forţele ruso-române cu cele germano-austro-ungare. In
judeţul Bacău se aflau două comandamente de armată (Armata 2 română şi
Armata 9 rusă), altele de corpuri de armată, divizii şi brigăzi. La est se afla
frontul, iar localitatea Oituz îşi câştigase deja faima de invincibilitate prin celebrul
slogan <<Pe aici nu se trece!». Pe acest fond de aglomerare a militarilor ruşi şi
români şi a civililor de tot soiul (localnici, refugiaţi, internaţi etc.) măsurile de
siguranţă au fost sporite, iar suspiciunile nu lipseau faţă de orice element care
părea periculos la adresa siguranţei trupelor sau statului.
Un personaj care va deveni cunoscut şi celebru după Războiul de Intregire
se afla angajat ca agent de siguranţă în Direcţiunea Poliţiei şi Siguranţei Generale
(DPSG) şi îşi desfăşura activitatea la Centrul de Informaţii Adjud. Este vorba
1
despre Romulus Cioflec , român născut în judeţul Covasna, fost prim -redactor la
A

Romulus Cioflec (n. 7 aprilie 1882, Araci-Covasna- d. 13 mai 1955, Bucureşti) a urmat Şcoala
de Litere şi Filozofie în Bucureşti
(1905-191 0), prim-redactor la ziarul
"Românul" din Arad (1911-1913), profesor la Liceul "Atanasie Başotă" din Pomârla, judeţul
1

Normală la Câmpulung-Muscel (1893-1900) şi Facultatea
(licenţa în 1914 ). A fost bibliotecar la Academia Română
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ziarul "Românul" din Arad (1911-1913) înainte de a veni în România şi a se
angaja profesor la Liceul "Atanasie Başotă" din Pomârla (judeţul Dorohoi). La
mobilizarea armatei române (15 august 1916) se prezintă la post şi este an~ajat în
DPSG. Pentru început va fi în "Brigada de Siguranţă a Armatei de Nord" , după
cum îi scrie lui Garabet Ibrăileanu la 20 octombrie 1916. După afluxul în
Moldova are misiuni de contraspionaj în zona Grozeşti, unde foloseşte ca
informatori cunoscuţi de-ai săi, transilvăneni de ispra~ă. Dar informaţiile, chiar
dacă sunt bune, nu pot fi folosite oricând şi oricum. In opinia sa, Leon Paltin,
directorul fabricii Negroponte din Grozeşti -"suspectat de noi" 3 -nu a fost încă
evacuat din localitate, în pofida solicitării Centrului de Informaţii Adjud către
autorităţile locale. Mai mult, Paltin "prin intrigile sale" 4 , a determinat-o pe
domnisoara Negroponte să renunţe la serviciile lui Mihai Ciorbă, care fusese
mobili~at pe loc, şi să-I trimită la unitatea militară de care aparţinea. În analiza lui
Cioflec, Ciorbă era apreciat drept "un industriaş vechi şi destoinic al fabricii" 5 ,
care a fost îndepărtat fără ordin de la Direcţia Muniţiilor, iar prin plecarea sa
6
producţia de muniţii "este în pierdere" . Acesta s-a dovedit a fi şi "factorul de
căpetenie" 7 din fabrică, mai ales că acţiona şi pentru readucerea la ortodoxie a
catolicilor din Grozeşti. La finalul raportului, Cioflec a arătat de ce ţinea morţiş ca
Mihai Ciorbă să rămână la Grozeşti: "este cel mai pretios informator despre cele
petrecute în cuibul de străini din fabrica Negroponte" 8. Raportul a ajuns la şeful
Centrului de Informaţii Adjud, care 1-a analizat în mod profesionist, apoi 1-a
discutat cu Cioflec. Discuţia a degenerat şi Cioflec şi-a exprimat vehement
dezamăgirea şi nemulţumirea că nu i se acceptă propunerile. Şeful său a întocmit
un raport către Marele Cartier General - Secţia Siguranţei în care a prezentat
complexitatea cazului. În primul rând menţiona că, în pofida stării de război, "nu

Dorohoi (1914-1916), redactor la ziarul "Cuvânt Moldovenesc" din Chişinău şi profesor Ia Liceul
"Alecu Russo" (1917-1924), apoi la Liceul "C. D. Loga" din Timişoara şi Liceul "Gh. Lazăr" din
Bucureşti. A scris între altele: "Doamne ajută!" (1907), "Lacrimi călătoare" (1920), "Pe urmele
Basarabiei. Note şi impresii din revoluţia rusească" (1927), "Cutreierând Spania. Impresii de
călătorie" (1928), "Românii din secuime" (1942). Mai multe despre viaţa şi activitatea sa, în:
Constantin 1. Stan, Activitatea lui Romulus Cioflec pentru unirea Basarabiei cu România (1 91 71918), în "Angustia" nr. 2, 1997, p. 265-272; Romulus Cioflec- un ardelean pe drumurile lumii,
ediţie îngrijită de Luminiţa Comea, Editura Arcuş, Sfântu-Gheorghe, 2007; Luminiţa Comea,
Romulus Cioflec, o viaţă in imagini, Centrul Cultural Judeţean Covasna, Sfântu-Gheorghe, 2014.
2
Luminiţa Comea, Romulus Cioflec, o viaţă in imagini, Centrul Cultural Judeţean Covasna,
Sfântu-Gheorghe, 2014, p. 21.
3
Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare, DANIC), fond Direcţiunea Poliţiei şi
Siguranţei Generale, d. 996/1916, f. 94.
4
Ibidem.
5
Ibidem.
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Ibidem.
7
Ibidem.
8
Ibidem.
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putem obliga particularii ca să ţie în serviciu anumite persoane" , iar în cazul de
faţă nici atât. Domnişoara Negroponte era logodnica generalului Eremia
Grigorescu, eroul indiscutabil al bătăliilor de la Oituz din 1916, aşa că asemenea
cazuri trebuiau tratate cu foarte mută delicateţe. În al doilea rând, Mihai Ciorbă
era cetăţean ungur şi cumnat cu Andrei Fickes şi Istvan Reti, "semnalaţi deja de
noi ca suspecţi" 10 , aşa că suspiciunile lui Cioflec asupr~ unor eventuale acţiuni
subversive la Grozeşti se puteau întoarce împotriva lui. In orice moment Ciorbă
putea fi acuzat de aceleaşi fapte, aşa că trebuia păstrat un echilibru între informaţii
şi acţiuni punitive.
Discuţia între şeful Centrului de Informaţii Adjud şi Romulus Cioflec s-a
terminat când cel din urmă "mi-a trântit cererea pe birou spunându-mi să fac ce
ştiu cu ea" 11 , după care a plecat trântind uşa. O dată cu trântitul uşii s-a terminat şi
cariera de agent de siguranţă a lui Romulus Cioflec. Cel puţin cea în domeniul
contraspionajului. S-a urcat într-o căruţă cu fân şi de la Adjud via Oneşti a ajuns
la Iaşi. Din capitala vremelnică a României a luat trenul şi s-a oprit în altă
capitală, a Imperiului rus (23 februarie 1917), unde tocmai începeau frământările
revoluţiei burgheze-democratice. Este martor la evenimentele din Petrograd, la
abdicarea ţarului Nicolae al II-lea, apoi se urcă în tren în direcţia de unde a venit
(5 martie 1917) şi după cinci zile de barcă în Chişinău. Imediat se angajează la
ziarul "Cuvânt moldovenesc", doar avea experienţă, şi în mişcarea unionistă
basarabeană. Va rămâne şapte ani pe aceste meleaguri, ocazie cu care va fi şi
profesor la liceul "Alecu Russo". Mai târziu va scrie că de la începutul revoluţiei
ruse s-a aflat "în serviciul mişcării naţional-culturale din Basarabia" 12 şi va
rememora activitatea depusă în unele din volumele sale.
În ianuarie 1917 un agent de siguranţă, D. C., ajunge la Iaşi şi întocmeşte
un raport despre acţ~unile sale desfăşurate la finalul anului 1916 în zona de graniţă
a judeţului Bacău. Intre altele a propus să se ia legătura cu Toma Colăcel din
Asău, un om de geste 70 de ani, considerat "foarte inteligent, dar ursuz din fire şi
scump la vorbă" 3 . Atunci când trupele germano-austro-ungare au trecut graniţa Iau găsit pe Colăcel şi I-au obligat să le arate potecile de munte şi drumurile mai
puţin uzitate. Acesta a refuzat şi, drept Redeapsă, a fost "crunt bătut de germani,
terorizat în toate chipurile şi târât cu ei" 4 până ce a căzut de durere şi oboseală. A
fost lăsat să se întoarcă acasă, unde a rămas până când armata română a eliberat
Asău. Agentul îl recomanda pe Colăcel şi pentru că "poate da informaţii preţioase
la modul cum germanii au organizat la noi spionajul, ofertele ce i le-au făcut
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Ibidem, f. 93.
Ibidem.
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Ibidem.
12 L
. . Cornea, op. Clf.,
. p. 12 .
um1mţa
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ANIC, fond cit., d. 69/1916, f. 121.
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Ibidem.
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germanii în vederf a spionajului, precum şi asupra eventualelor ştafete de spioni pe
care i-ar fi văzut" 5 .
Din punct de vedere contrainformativ D. C. a constatat o vulnerabilitate în
comuna Cucuieţi. Aici se afla o fabrică de sticlă, iar în urmă cu câteva luni în
localitate au fost aduse femeile cu cetăţenie germană şi austro-ungară împreună cu
copiii lor sub 16 ani. A vând în vedere că localitatea se afla în apropierea liniei
frontului era foarte uşor pentru aceste femei, folosind pe post de curieri proprii
16
băieţi, "să facă o legătură de spionaj în favoarea inamicului" • Suspiciunea a
crescut deoarece în zonă se afla şi fabrica de butoaie "Chili" al cărei proprietar era
prinţul german Schonburg-Waldenburg.
O persoană suspectă era şi Elisabeta Denk, supusă ungară, care locuia în
Moineşti, în sedjul societăţii Goetz "în locul unde toate potecile secrete de munte
se întâlnesc" 17 • In acest imobil a ajuns şi a staţionat patrula armatei austro-ungare
care a intrat în România pe la Păltiniş, după care s-a retras. La retragere copiii
Elisabetei au plecat cu patrula, iar ea a rămas în Moineşti, posibil cu misiuni
informative. Agentul român a propus ca femeia să fie exploatată informativ "fie
cu linguşeli, fie cu ameninţări" 18 , pentru a se identifica cu exactitate dacă şi ce
sarcini a primit aceasta.
Un alt caz, aflat între haz şi dramă, s-a petrecut în primăvara anului 1917
la Moineşti. Judecătorul Jean Vasiliu Neacşu a trimis, la 4 martie 1917, către
DPSG o plângere la adresa subcomisarului Stoicescu, aflat în Biroul de Siguranţă
român detaşat pe lângă Armata 9 rusă cu sediul în Comăneşti. Plângerea menţiona
că la începutul lunii februarie 1917 Stoicescu s-a prezentat la cârciumăreasa Mina
Boiangiu din Moineşti şi a acuzat-o că a rupt sigiliile de la beci pentru a le vinde
vin lui Vasiliu Neacşu şi administratorul Plasei Comăneşti. Femeia n-a recunoscut
nimic, n-a vrut să semneze nici o declaraţie chiar dacă poliţistul a întrebuinţat
"toate mijloacele de ademenire şi constrângere" 19 • Judecătorul a intrat pe făgaş şi
a explicat că şi dacă s-ar fi petrecut asemenea fapte, Stoicescu nu era abilitat să le
cerceteze- "dată fiind autoritatea persoanelor care urmau să fie anchetate" 20 -, ci
numai să le semnaleze organelor superioare. Totuşi, dacă şi-ar fi făcut datoria în
mod corect n-ar fi fost nici o problemă, dar acesta a dat dovadă "de o
incalificabilă rea credinţă" 21 în anchetarea unor fapte inexistente.
Un alt cap de acuzare era şi percheziţia efectuată fără nici o autorizaţie la
Carol Vexler, reprezentantul unei agenţii de asigurări, de la care a confiscat o
damigeană cu 10 litri de vin şi o pereche de cizme militare ruseşti. Vexler a fost
15

Ibidem.
Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem, f. 240.
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Ibidem.
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Ibidem.
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trimis în judecata Pretoriatului de Bacău, iar corpul delict a fost reprezentat doar
de cizme, vinul vărsându-se pe drum de Stroescu "natural, singur şi fără
martori" 22 , după cum menţionează maliţios judecătorul. Din auzite, Vasiliu
Neacşu a aflat că poliţistul s-a dus şi pe la alţi particulari (inginerul Frischchoffindustriaş, inginerul Alperini, administratorul plasei ş.a.) cu cererea de a primi vin
"arătând că nu poate trăi fără vin la masă" 23 • Acuzatorul a solicitat DPSG să ia
măsurile "cele mai severe" 24 contra subcomisarului care şi-a permis înscenări
contra unor autorităţi superioare lui şi asupra unor cetăţeni "care au nenorocirea
să-I aibă ca autoritate pe acest specimen de funcţionar" 25 .
Desigur, conducerea DPSG nu putea rămâne insensibilă la o asemenea
acuzaţie care, pe de parte, aducea un deficit de imagine instituţiei, iar pe de altă
parte putea crea dificultăţi în relaţia cu autorităţile locale. La 12 martie 191 7 Ion
Panaitescu, directorul DPSG, a adnotat pe plângere: "Se va supune dlui ministru
cu arătarea că - după informaţiile ce avem - acest subcomisar în prezent se
găseşte ca delegat la Botoşani". Două zile mai târziu acelaşi Panaitescu punea o
nouă apostilă: "Se va trimite în copie dlui Voinescu, delegat pe lângă Cartierul
general rus, pentru a lua cunoştinţă şi a ne comunica relaţiuni". Până se elaborează
hârtiile şi la cum se mişcă poşta pe tip de război mai trece o lună. Abia la 5 aprilie
1917 Stroescu primeşte ordin să expună punctul său de vedere la acuzaţiile ce i sau adus. Acesta o ia de la început şi arată că de când a ajuns la Comăneşti a pus pe
picioare o reţea informativă şi a aflat lucruri foarte interesante. "Mulţi evrei din
acea localitate, cu scopul de a afla ştiri şi a se convinge de mersul operaţiunilor de
pe front, se strecurau printre santinelele ruseşti de la Goioasa şi Păltiniş ducând
26
băuturi spirtoase ofiţerilor ruşi din tranşee" - începe raportul lui Stroescu. Pasul
doi este încadrarea informativă a suspecţilor pentru a identifica de la cine primesc
sarcini. Acţiunea dă roade şi, la 26 ianuarie 1917, Solomon Edelstein, contabilcasier la fabrica de cherestea din Comăneşti, şi Gheorghe Lupeş, funcţionar la
aceeaşi fabrică, au mers cu o sanie în linia întâi a frontului, la Păltiniş, oferind
sticle cu băuturi spirtoase unor ofiţeri ruşi. Stroescu şi agenţi din poliţia de
siguranţă rusă a Armatei 9 au început cercetările şi au aflat că Edelstein merge
deseori la Bacău, de unde aduce coniac şi rom, iar din Moineşti procură vin de la
Mina Boiangiu.
Cum teama de minoritarii care "făceau un spionaj foarte întins" 27 era mare,
s-a luat decizia de a trece la acţiune pentru a obţine dovezi clare. Primul anchetat a
fost Gheorghe Lupeş, care a recunoscut acţiunea în rândul ofiţerilor ruşi. A urmat
Mina Boiangiu, care a afirmat că au venit la cârciumă Vasiliu Neacşu, Solomon
22
23
24
25

26
27

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, f. 347.
Ibidem.
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Edelstein, Solomon Manolovici, Carol Vexler şi au luat vin "cu toate că beciul era
sigilat de autorităţile ruse şi române" 28 . Vinul ridicat a fost într-o cantitate mare,
iar cei de faţă I-au împărţit între ei. Manolovici a fost întrebat despre faptă şi a dat
o declaraţie scrisă în care a recunoscut evenimentul, dar a adus şi noi elemente în
anchetă. Tot dosarul cu note, rapoarte şi declaraţii a fost înaintat la Brigada de
Siguranţă română de pe lângă Arma~a 9 rusă, care 1-a trimis spre judecare la
pretorul Armatei 2 române din Bacău. In ce priveşte percheziţia la Carol Vexler (2
februarie 1917), aceasta a avut loc pe baza suspiciunilor şi elementelor din
anchetă, descoperindu-se "mai multe scrisori de la diferite persoane marcante din
Germania" 29 , dar şi o damigeană cu 4- 5 litri de vin "pe care l-am vărsat în faţa
agenţilor poliţiei ruse" 30 . Vexler însuşi a declarat în scris că a luat vinul de la
Maria Boiangiu în aceeaşi zi cu judecătorul şi alţi cunoscuţi.
Concret, Stroescu afirmă că urmărea spioni şi nicidecum pe Vasiliu
Neacşu, dar cei în cauză, văzându-se încolţiţi, "au aruncat vina" 31 pe o persoană
cu autoritate la adăpostul căreia să se protejeze de eventuale consecinţe penale. De
asemenea, a contestat cumpărarea de vin prin ameninţări pentru consumul propriu,
însă a adus în prim-plan o afirmaţie a judecătorului în faţa mai multor persoane,
inclusiv şeful Poliţiei locale, Diamantescu. Omul legii nu s-a sfiit să spună că şi-a
făcut acasă "un adevărat depozit de alimente ca să aibă de toate în cazul când vor
intra nemţii în Moldova, căci nu va pleca din Moineşti, aşa că va trăi foarte bine
sub dominaţiunea lor" 32 .
Conducerea DPSG a analizat cazul şi nu a luat măsuri punitive contra
nimănui. Stroescu nu se mai afla în regiune ca să-i streseze pe cei în cauză, însă
informaţiile lui au fost utilizate în continuare pentru monitorizarea cercului de
suspecţi şi prevenirea unor acţiuni subversive în rândurile militarilor români şi
ruşi.

Judeţul Bacău,

prin aşezarea strategică, potenţialul economic şi situaţia
volatilă de securitate, a reprezentat un bastion care trebuia apărat cu orice preţ de
influenţe nocive şi acţiuni subversive. Măsurile decisive au fost lăsate pe mâna
decidenţilor care, uneori, au analizat situaţia din punct de vedere al raportului de
forţe şi influenţe în stat în defavoarea unor acţiuni eminamente legale. Prin
acţiunile întreprinse cu inteligenţă şi imaginaţie, dar şi prin informaţiile obţinute,
funcţionarii din DPSG au dovedit profesionalism şi dăruire în apărarea valorilor şi
intereselor naţionale într-o perioadă critică pentru România.

28

Ibidem, f. 348.
Ibidem.
30
Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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BĂTĂLIA DE APĂRAREDE LA OITUZ
(26 iulie - 29 august 1917)
Paul-Valerian TIMOFTE
Battle of Oituz (July 26- August 29, 1917)
The article captures some aspects of the third battle of Oituz during the First
World War, that of July and August 1917, which played a very important role in the
rejection of the German and Austro-Hungarian armies in their intention to occupy the
whole of Moldova . It is highlighted the heroism of Romanian soldiers in the battles for
the defense of the ancient land and the reunification of the country, regardless of
sacrifice.
Keywords : World War 1, Oituz, General Alexander Averescu, heroes, There is no
passing here!

Acum 100 de ani, la 26 iulie 1917, în timp
ce atacurile înverşunate ale trupelor feldmareşalului
Mackensen erau oprite sau respinse în Valea
Siretului, în poarta Oituzului se declanşa o
sângeroasă bătălie.

Deviza "PE AICI NU SE TRECE", născută
în focul luptelor de pe valea Oituzului din ultimele
luni ale anului 1916, găsesc un larg ecou în inimile
tuturor ostaşilor români de pe frontul din Moldova.
Ea avea să însufleţească trupele noastre şi în eroica
rezistenţă din vara anului 1917 pentru apărarea
trecătorilor Carpaţilor Orientali.
La 26 iulie, la două zile după începerea
ofensivei germane la Mărăşeşti, s-a declanşat şi
bătălia de apărare de la Oituz, care, în concepţia
inamicului, forma sistem cu cea dintâi. În cadrul acestei bătălii se înscriu acţiunile
inamicului pentru cucerirea sectorului Oituz şi pătrunderea în Valea Trotuşului,
cât şi acelea ale trupelor Armatei 2 române pentru interzicerea acestei direcţii.
Combatanţii faţă în faţă. Inamicul: Corpul 6 Armată austro-ungar
(Diviziile 70 Honvezi, 7 Cavalerie, unităţi din Divizia 117 germană, Brigada 15
bavareză, Divizia 71 Infanterie austro-ungară, Brigada 8 Vânători de Munte
austro-ungară, Gruparea Haber şi Divizia 8 Cavalerie) dispus între Valea
Dofteanei şi localitatea Ireşti (corn. Vidra, Putna).
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Armata 2 romana (comandant general de corp de armată Alexandru
Averescu) avea la flancul drept Corpul 4 Armată (comandant general de divizie
Gheorghe Văleanu) , cu diviziile 7, 6 şi 8 infanterie, ocupa fâş ia între Valea
Dofteanei şi exclusiv înălţimea Zboina Neagră. La flancul stâng se găsea, în
apărare, între înălţimea Zboina Neagă şi satul Valea Sării, Corpul 2 Armată
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(comandant general de divizie Arhur Văitoianu), în structura căruia se găseau
diviziile 12, 1 şi 3 lnfanterie. Divizia 7 lnfanterie
(comandant general de brigadă Nicolae Bujinschi),
dispusă la flancul drept al corpului 4 Armată, apăra
fâşia între Valea Dofteanei, unde realiza joncţiunea
cu Corpul 24 Armată rus şi, exclusiv, Valea
Oituzului. În structura Diviziei 7 Infanterie erau,
printre alte unităţi, Regimentul 27 Infanterie Bacău
1
şi Regimentul 15 Infanterie "Războieni" •
Misiunea Marilor Unităţi ale Armatei 2
romana a fost apărarea Văii Oituzului şi
interzicerea pătrunderii Marilor unităţi ale Corpului
8 Armată austro-ungar în Valea Trotuşului.
Bătălia de apărare de la Oituz s-a desfăşurat
în două etape. Prima etapă, de la 26 iulie până la 5
august, a cuprins luptele ostaşilor români pentru
zădămicirea primei încercări a Corpului 8 Armată
austro-ungar de a ieşi în Valea Trotuşului. În
dimineaţa zilei de 26 iulie, la ora 5.00, s-a
declanşat pregătirea de artilerie, în care s-au folosit
proiectile cu substanţe toxice, care a durat până la ora 10.00. Marile Unităţi ale
Corpului 8 austro-ungar au pornit atacul pe două direcţii : Direcţia nr. 1 cu lovitura
principală spre Oneşti, prin pătrunderea de-a lungul şoselei Oituzului, urmată pe
direcţia nr. 2 de un atac la nord-vest Vârful Pravila - Cireşoaia - Tg. Ocna.
Efectele tragerilor artileriei grele inamice au fost devastatoare asupra tranşeelor şi
adăposturilor române. Cu un raport de forţe în infanterie de 3,5/1 şi sub torentul
de foc, chiar din prima zi, cu toate contraatacurile executate de către ostaşii
Regimentului 27 lnfanterie şi 15 "Războieni", flancurile stâng al Diviziei)
lnfanterie şi cel drept al Diviziei 6 Infanterie au fost silite să se retragă. In
următoarele trei zile - 27, 28 şi 29 iulie- cu toată rezistenţa îndârjită din partea
trupelor române şi cu toate pierderile suferite, inamicul a reuşit să pătrundă în
diapozitivul de apărare român între 2 şi 4 km şi să cucerească vârful Ungureanu şi
Pravila, iar la dreapta vârful Cireşoaia, ameninţând să ajungă în Valea Trotuşului
la Tg. Ocna. Situaţia a devenit critică . Principalele forme de teren pe care se
sprijinea apărarea regimentelor din eşalonul întâi al Diviziilor 7 şi 6 Infanterie
(Pravila, Ungureanu, Bălcuţa, Manaşcu) fuseseră cucerite de inamic. Trupele
române au luptat cu îndârjire, la baionetă, cedând terenul pas cu pas. Au fost
subunităţi copleşite numeric, decimate sau încercuite. Comandantul Armatei 2
române a raportat situaţia Marelui Cartier General, cerând ajutoare. Marele Cartier
General a răspuns la cererea comandantului Armatei 2 române şi a trimis urgent în
1

Regimentul cu garnizoana la pace la Piatra Neamţ, cu mulţi ostaşi originari din localităţi ale
Tg. Trotuş, Bârsăneşti, Viişoara, Brătila, Helegiu, Berzunţi , ş.a.

judeţului Bacău-
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ajutor următoarele Mari Unităţi: Divizia 1 Cavalerie (comandant general Mihail
Schina), Brigada 1 Grăniceri (comandant colonel Gheorghe Cantacuzino),
Batalionul de Vânători de Munte (comandant maior Virgil Rădulescu).
Presupunându-se ocuparea de către inamic a localităţii Grozeşti şi interceptarea
comunicaţiei Oituzului, Divizia Cavalerie, "cu două automobile blindate, cu
sprijinul aerian al unui grup de bombardament format din două escadrile" 2 , cu
escadroanele descălecate au contraatacat la baionetă inamicul prin surprindere,
reuşind ca până la căderea nopţii de 30 iulie să reocupe dealurile Coşna şi Ştibor.
Alături de ei au atacat inamicul de la cota 772 "în iureş vânătorii de munte,
companiile 1, 2 şi 3 comandate de căpitanii de cavalerie Constantin Pantazi, Emil
Pălăngeanu şi Radu Toader, pe care maiorul francez Reymond Gelinet, martor
ocular al încleştărilor, îi califică drept "bravi între bravi" 3 • La flancul drept al
Armatei 2 române a contraatacat Regimentul 27 Infanterie Bacău, împreună cu
două batalioane ale Diviziei 2 Rusă, recucerind înăltimea Cireşoaia.
Împotriva infanteriei române luptau, cu m~ltă îndârjire, infanteriştii unui
batalion german comandant de căpitanul Erwin Rommel, celebrul feldmareşal de
mai târziu 4• În fâşia de apărare a Diviziei 6 Infanterie a venit în ajutor Brigada 2
Grăniceri 5 • Ostaşii Regimentului 1 Grăniceri (comandant locotenent colonel
Nicolae Dumitru) a atacat şi, pe o ploaie torenţială, cu tot focul puternic al
inamicului, I-au atacat pe acesta, care era plasat pe dealurile Bâtca Carelor şi
Chioşurile, au trecut pârâul Curiţa, au respins zece contraatacuri, cucerind repetat
puncte importante din teren, precum creasta înălţimii Pruncu. Aici "au murit eroic
opt ofiţeri, printre care maiorul Petre Caracaş, comandantul batalionului 3 şi patru
comandanţi de companii, 19 ofiţeri şi subofiţeri au fost răniţi, peste 1200 de
gradaţi şi soldaţi şi-au pierdut viaţa şi 325 au fost răniţi" 6 . Cu ajutoarele primite
în această primă etapă, Armata 2 română a zădărnicit prima încercare a Corpului 8
austro-ungar de a ieşi în Valea Trotuşului.
Exemple de jertfă şi eroism.
~ Căpitan
de cavalerie Constantin Brăileanu, comandantul
escadronului 1 din Regimentul 1O Roşi ori, rănit la un braţ, a continuat să înainteze
îmbărbătându-şi subordonaţii. Când mai avea câţiva paşi pâpă la tranşeea
duşmană, o schijă de grenadă i-a străpuns pieptul. Cade strigând: "Inainte, băieţi"!

Victor Atanasiu, România în Primul Război Mondial, Editura Militară, Bucureşti, 1979, p. 302.
Colonel (r) Gheorghe Romanescu, Tripticul vitejiei româneşti, Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz,
"Revista de Istorie Militară", nr. 311997, p. 116.
4
Mareşa! al Germaniei naziste. A apărat cu dârzenie demnă de toată lauda vârful Cireşoaia care
avea o mare importanţă pentru desfăşurarea luptelor din zonă. A fost grav rănit în timpul luptelor
de aici. A primit de la Kaiserul Wilhelm al II-lea cea mai înaltă decoraţie prusacă "Pour Le
Merite".
5
Ostaşi instruiţi pentru apărarea frontierelor ţării pe timp de pace.
6
General dr. Vasile Apostol, Jertfa grănicerilor în bătălia de la Oituz, în volumul File de Istorie,
Editura Magic Print, 2012 Oneşti, p. 100.
2

3
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);> Caporalul grănicer Păun Mocanu, fiu al meleagurilor Moldovei,
"cu un picior betegit în luptele anterioare, al cărui pământ 1-a sărutat întru-un
ultim efort, căzut în luptele de pe înălţimea Bâtca Carelor" 7.
La 6 august a început cea de-a doua etapă a bătăliei de la Oituz. Inamicul a
reluat atacurile cu efortul Diviziei 117 Infanterie germane. A reuşit să cucerească
dealul Coşnei şi cota 703, dar a fost respins, cu pierderi mari , pe dealul Cireşoaia
ş i Valea Curiţei. 7 august1917, tot frontul Diviziei 1 Cavalerie este un iad de
flăcări şi fum. Călăreţii descălecaţi, vânătorii de munte şi grănicerii se întrec în
încleştarea cu inamicul. Contraatacul lor a fost oprit la 1 km est de dealul Coşna
(cota 789). După eforturi succesive cu mari pierderi, inamicul a reuşit să pătrundă
în sectorul central al dispozitivului de apărare al Armatei 2 doar cu circa 6 km. De
la 8 la 14 august 1917, cu excepţia unor mici atacuri având caracter local, nu s-a
mai înregistrat nici-o acţiune importantă pe frontul Armatei 2 române. La 21
august ofensiva inamicului a fost oprită pe întregul front (cu referire la încetarea
luptelor de la Mărăşeşti - n.n.), luptele au încetat şi la Oituz. Pierderile suferite de
trupele române în bătălia de la Oituz, numai în luptele din fâşia de apărare a
Corpului 4 Armată au fost de 14.000 morţi , răniţi şi dispăruţi.
Fapte de bravură, jertfă si eroism.
);>În sectorul de luptă Coşna a încetat să bată o inimă de erou, aceea a
căpitanului de cavalerie Gheorghe Demetriad, comandant de escadron Regimentul
9 Roşiori. Cu pieptul ciuruit de o rafală de mitralieră şi cu abdomenul sfârtecat de
explozia unei grenade, a găsit o ultimă puterede îmbărbătare a ostaşilorlui pnn
cuvintele "Tot înainte, băieti"!
);>În cursul atacului pentru recucerirea
dealului Coşna, şi - a găsit moartea şi~ sergentul postmortem grănicer Constantin Muşat. In 1916, fusese
internat la Spitalul Militar din Iaşi unde, datorită
gravelor răni căpătate în luptele din iarnă, i s-a amputat
braţul drept. Sergentul a insistat să nu fie reformat, să
fie trimis din nou pe font, în prima linie, ca să fie de
folos ţării, ca aruncător de grenade cu celălalt braţ.
Jertfa lui rămâne o pildă mişcătoare de înţelegere a
sentimentului datoriei către tară.
);>În luptele de ' la înălţimea Cireşoaiei a
căzut, în fruntea plutonului său, sublocotenentul Ion

Grămadă, străpuns de două gloanţe. Era în vârstă de 29
Serg. Constantin Muşat
de ani şi poseda titlul de doctor în litere al Universităţii
din Viena. Cu moartea lui a cinstit intelectualitatea bucovineană al cărei
reprezentant de elită era.

7

Victor Atanasiu, op.cit.,p .302 .
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Au trecut 100 de ani de la eroica rezistenţă a
trupelor române în bătălia de la Oituz. Prin vreme, ne
privesc chipurile celor care au pierit cu mâinile
încleştate pe arme, care au înălbit cu oasele lor văile şi
crestele care se întind între Măgura Caşinului şi râul
Dofteana. Cimitirele din Târgu Ocna, Oneşti, Slănic,
Oituz, Hârja, Poiana Sărată, Bogdăneşti , Curiţa,
Mănăstirea Caşin sunt o mărturie a spiritului de
sacrificiu al ostaşilor români. La victoriile din vara
anului 1917 de la Mărăşti şi Mărăşeşti, armata română
Sit. Ion Grămadă

a încrustat un alt nume de legendă OITUZ. Când spui
Oituz se înţelege DATORIE PÂNĂ LA CAPĂT.
Astăzi, fiecare jertfă de sânge, fiecare faptă de vitejie, evocate în aceste câteva
rânduri, să trăiască în bătăile inimilor noastre ca pildă şi îndemn. Generaţiile de
azi şi de mâine trebuie să cunoască preţul dureros al acestor sângeroase bătălii
pentru a preţui ş i mai mult lupta înaintaşilor noştri care s-au jertfit pentru o
Românie liberă şi întregită.
La centenarul bătăliilor de pe Valea Oituzului , în memoria eroilor căzuţi
din Regimentul 15 Infanterie Războieni, continuatorii lor de astăzi din Brigada 15
Infanterie "Podul Înalt" din Iaşi au ridicat două monumente gemene, pe care le-au
dezvelit şi sfinţit pe Muntele Cireşoaia şi în faţa Comandamentului din Iaşi în
zilele de 12, respectiv 14 septembrie 2017, realizate de sculptorul Cornel
Solomon, preşedintele Subfilialei Slănic-Moldova a Asociaţiei Naţionale Cultul
Eroilor "Regina Maria".
Aşa au înţeles urmaşii de peste veac să-şi cinstească înaintaşii!

Cele două monumente gemene de pe Muntele Cireşoaia şi din faţa Comandamentului din
dezvelite pe 12 şi 14.09.2017
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Iaşi,

CONTRIBUŢIA LUI OCTAVIAN C. TĂSLĂUANU LA
ISTORIOGRAFIA PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL
Ilie ŞANDRU
The contribution of O.C. Tăslăuanu to the Historiografy of the First Word War

Abstract
This study refers to O.C . Tăslăuanu 's ( 1976-1942) memoires connected to the First
Worlds War, gathered in the three volumes "From the war swirls". The first volume
"Under habsburgic empire tlags" shows, entitled O.C. Tăslăuanu 's participation on the
Galitian frontier, as a austro-hungarian oficer. The next volumes entitled " Under the
national tlags", include his notes on the Moldovan front, in 1917, where Tăslăuanu, as a
volunteer in the Romanian Army, served as head of the intelligence oftice of the Fourth
Army Corps, Oneşti. This Communication refers only to the notes relating to this period,
contained in the second volume of "Under the Flames, entitled" On Army IV Corps.
Keywords: Tăslăuanu war, tlags, Moldova, battle field, fights , heroic, rusian, Grigorescu,
Trotuş, Oneşti

Fără

să fi fost istoric, Octavian C.
a făcut, în scrierile sale, întinse
incursiuni istorice ceea ce dovedeşte vaste le
sale cunoştinţe în domeniul istoriei, în primul
rând. Pentru cel care cunoaşte spiritul
multilateral al lui Tăslăuanu , toate aceste
preocupări istorice nu constituie o surpriză,
mai ales dacă avem în vedere că el a absolvit
Facultatea de Litere şi Filozofie a Universităţii
din Bucureşti, unde i-a avut profesori, între
alţii, pe Dimitrie Onciul, Grigore Tocilescu,
Nicolae Iorga, Titu Maiorescu ş.a.
Între aceste preocupări istorice, tema
Primului Război Mondial ocupă locul cel mai
important, în primul rând fiindcă 1-a trăit şi a
participat direct, în al doilea fiindcă pentru
România războiul acesta are o importanţă
esenţială, pentru că în urma lui s-a constituit ca
stat unitar şi întregit. Lucrările dedicate Primului Război Mondial, care pentru noi
a fost şi Războiul de Întregire a Neamului , au fost grupate de Tăslăuanu într-un
Tăslăuanu
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subciclu întitulat Din vârtejul războiului, în cadrul ciclului Spovedanii ( 15 voi.).
Din vârtejul războiului cuprinde: Sub flamurile habsbugice- Spovedanii VI, o
reluare a volumului Trei luni pe câmpul de război ( 1915), Sub flamurile
naţionale
Spovedanii VII, cu cele patru volume: 1
Calvarul
neutralităţii(singurul apărut în timpul vieţii, în 1935, la Sighişoara), Il - La
Corpul IV Armată (Oneşti), lii- Corpul voluntarilor ardeleni şi bucovineni, IVActivitatea românilor emigrati din Austro-Ungaria fa laşi. Toate cele trei volume
au apărut postum, în 2001, la Ed. Geea, Bucureşti, prin strădania şi sub îngrijirea
lui Gelu Voican-Voiculescu.
Contribuţia cea mai importantă pe care Tăslăuanu a adus-o la
instoriografia Primului Război Mondial, din punct de vedere al interesului
poporului nostru este cuprinsă în cele patru volume din Sub flamurile naţionale
note şi documente din războiul de Întregire a neamului. Acestea au fost scrise şi
pregătite pentru tipar în perioada 1934-1935, pe baza notelor zilnice făcute între
14 octombrie 1916 şi 19 octombrie 1918. "Scopul lucrării de faţă e să servească
drept contribuţie modestă la viitoarea istorie a războiului României. De aceea mam ţinut de notele mele din Oneşti(. .. ) La redactare, am respectat caracterul de
jurnal al impresii/ar mele şi chiar stilul scurt, telegrafic. Cred că numai aşa poate
avea lucrarea o valoare documentară(. .. )" 8 .
Volumul 1 Calvarul neutralităţii s-a constituit din memorie şi însemnări
zilnice, prin care autorul face o documentată retrospectivă istorică asupra
apartenenţei României la Tripla Alianşă, analizând pe larg momentul intrării
Italiei în război, în 1915, alături de Antanta, atunci cânt ar fi fost momentul cel
mai prelnic şi pentru România. Întâlnim în acest volum atmosfera tulbure, plină de
conflicte interne din timpul neutralităţii, disputele aprige între germanofili şi
partizanii angajării ţării alături de Antantă, pentru eliberarea Ardealului, în fruntea
cărora se aflau Nicu Filipescu, Take Ionescu, Barbu Delavrancea, Iancu Sturdza,
Nicolae Iorga ş.a. I se aduc acuzaţii grave lui Brătianu şi răspunderea care-i revine
pentru intrarea atât de tardivă şi nefavorabilă în război, ratându-se cele mai
favorabile momente.
Iată de ce pentru Tăslăuanu, ca şi pentru alţi români, neutralitatea a
constituit un calvar. Pentru că el a transcris decepţiile şi umilinţele pe care a
trebuit să le îndure. A trecut munţii mânat de dorinţa de a se încadra imediat în
Armata Română. "Sunt În Ţara Românească, dar trăiesc cu sufletul tot În Ardeal
şi aştept ... ,aştept mereu să aud goarnele sunând şi să mă Întorc, viu sau mort,
9
acasă În România Mare" • Deşi încadrat în Regimentul 2 Vâlcea, nu a fost
mobilizat, neavând cetăţenia română. În cele din urmă a intrat în Armata Română
pe uşa din spate, acceptând să facă parte din Centrul de Informaţii Maior Grigore
~ Oct. C. Tăslăuanu, Din vârtejul războiului, voi. 1, Ed. RAO, Bucureşti, 2001, p. 1O.
Ilie Şandru, Pe urmele lui Octavian C Tâslâuanu, Târgu Mureş, Ed. Petru Maior, 1997, p. 93.

9
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Popescu, de pe lângă Marele Cartier General, urmând să organizeze acţiuni de
cercetare în spatele frontului inamic. Armata Română aflându-se în retragere,
Tăslăuanu a fost trimis la Divizia a 7-a, pe Valea Trotuşului, având gradul de
locotenent asimilat, ca translator. La intervenţia generalului Eremia Grigosescu a
fost numit ofiţer de legătură al diviziei pe lângă Comandamentul Corpului N
Armată din Oneşti.
Evenimentele din cel de al doilea volum din Sub flamurile naţionale,
întitulat La Corpul IV Armată încep cu acest moment. Tot datorită generalului
Grigorescu, Tăslăuanu este numit şeful Biroului de informaţii al Corpului IV
Armată, Oneşti, proaspăt înfiinţat, pus sub comanda generalului Eremia
Grigoescu. Fire perseverentă şi încăpăţânată, el s-a documetat repede şi s-a pus pe
treabă. "Lucrez până cad jos de oboseală. Simt că trebuie să înving greutăţi, care
cer încordare de nervi. Îmi adun toate puterile şi caut să le înving". Prima grijă a
fost de a procura informaţii cât mai multe şi cât mai exacte despre inamic.
Era eroicul an 1917. Se dădeau lupte crâncene pentru apărarea Moldovei,
"treimea de ţară ce ne-a mai rămas". La Mărăşti, Oituz, Mărăşeşti, la Răcăciuni,
Măgura Caşinului, pe Valea Trotuşului, Târgu Ocna etc. Peste tot oastaşii români
luptă vitejeşte, "cu armele, cu bolovani, cu tot ce le cade în mână. Această armată
era singura noastră nădejde, căci în ruşi, de la început, n-aveam nicio încredere.
Ruşii se puteau retrage peste Prut, pe Nistru, chiar şi mai departe, dar noi unde
era să ne ducem dacă pierdeam Moldova(... ). Conştiinţa că treimea de ţară ce nea rămas trebuie apărată până la ultima picătură de sânge trăia vie de la
comandanţii superiori până la ultimul soldat. Cele mai cumplite zile din câte a
trăit neamul nostru sunt acestea. Trebuie să murim, ori să învingem". 10
În 3 martie, Tăslăuanu notează vestea despre posibila abdicare a ţarului
Nicolae al II-lea. Ştirea îl pune pe gânduri. "Căderea Rusiei din rândurile
aliaţilor ar însemna dezastrul nostru(. ..). Am rămas cesuri întregi cu veştile din
Rusia în faţa, frământat de atâtea posibilităţi ce se deschideau ameţitoare".
Evenimentele îl determină să-şi întoarcă atenţia spre realităţile frontului. În 19
martie s-a întors din linia întâi Brigada 8-a "care a purtat greul bătăliilor",
comandată de generalul Ieremia Grigorescu. "Pe vitejia acestor ostaşi se reazimă
celebrele vorbe ale generalului: pe aici nu se trece. G eneralul iese înaintea
brigăzii, mândru, sever, dar cu ochii plini de duioşie. Dă ordin să defileze
brigada ... Cu hainele mânjite şi zdenţuite, dar cu sufletul cald, defilau mândri, că
11
şi-au îndeplinit datoria către ţară. M-au năpădit lacrimile privindu-i".
În 23 martie, regele Ferdinand inspectează întreg frontul. "Înfrăţirea
comandantului suprem cu ostaşii din tranşee e primită cu însufleţire. Regele nu e

10
11

Ilie Şandru, Pe urmele lui Octavian C. Tăslăuanu, ed. a 11-a, Târgu Mureş, Editura Nico, 2012, p. 181.
Oct. C. Tăs1ăuanu, Din vârtejul războiului, voi. 2, Ed. RAO, Bucureşti, p. 233-234.
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numai admirat, ci şi iubit de supuşii săi din linia de foc. Regele inspectează
armata nouă, răsărită din pământul apărat de Ştefan Vodă"( ... ).
,,Armata nouă din Moldova a ieşit ca din pământ. Noi de noi ne miram, de
unde au fost recrutaţi atâţia oameni, de unde s-a luat echipamentul şi armele. Au
apărut tunurile grele, spre bucuria noastră, a tuturor. Această armaă era singura
noastră nădejde, căci în ruşi, de la bun început, n-aveam nicio încredere". De
altfel/a ruşi a început anarhia(... ). Marţi seara, în 18 aprilie, văd o gloată de ruşi
cu muzica în frunte şi cu două steaguri. Pe unul scria:Trăiască Republica
Democrată!, iar pe celălalt: Trăiască proletariatul"!
"Revoluţia" proletară e molipsitoare. "Din Iaşi ne vin ştiri alarmante,
scrie Tăslăuanu. Sovietele de la Soco/a au eliberat pe Racovski, fără ştirea
guvernului român şi cu forţa. Vor să răstoarne dinastia şi să aresteze pe vodă
Ferdinand; vor să ne dăruiască şi nouă "Republica". Întreaga familie regală e pe
front, între soldaţi. Teribile vremuri! Ce ne facem cu hoarda asta de oameni? Ne
îngheaţă sângele în vine şi amuţim. Puhoiul anarhiei ruseşti nu văd cine I-ar mai
putea opri. Iar armata noastră rămâne o frunză bătută de vântul urgiei
duşmane ... "12
.
Între 26 aprilie şi 1 mai, Tăslăuanu este chemat la un curs de specialitate la
Bacău. Singurul lucru demn de reţinut este din 29 aprilie. "De când stau în Bacău,
ruşii, împodobiţi cu cocarde roşii, manifestă şi cântă pe străzi. Nu salută şi nu se
feresc din calea ofiţerilor români. Nişte brute".
Întors la Oneşti, constată că "indisciplina din armata rusă continuă.
Comandantul Armatei a 9-a ruse a plecat dând un ordin de zi în care spune: 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, soldaţii ruşi
fraternizează cu inamicul. O nenoricire să lupţi cu asemenea aliaţi(. ..). La Târgu
Ocna ruşii au arestat un general şi i-au rupt galoanele. Pe urmă I-au eliberat şi
sărbătorit. Republica a avut un triumf'. 13
În 7 iunie, consemnează, cu emoţie, sosirea la Iaşi a prizonierilor ardeleni
şi bucovinei din Rusia. "E un moment istoric în faţa căruia întreaga mea fiinţă
vibrează de emoţie. Pentru prima oară s-au adunat muntenii, moldovenii,
ardelenii şi bucovinenii sub acelaşi steag de luptă, mânaţi de credinţa într-un
ideal şi de voinţa de a întrupa un vis secular(. ..). Din sângele ce se va amesteca,
nu se poate să nu se plămădească Unirea de mâine. Îmi dau seama de câte
greutăţi se vor izbi bieţii ardeleni, câte iluzii vor avea, dar toate acestea sunt
trecătoare şi fără importanţă. Faptul participării lor la luptă va rămâne în istoria
neamului".

12
13

Ibidem, p. 249.
Ibidem, p. 255-258.
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Înainte de plecarea generalului Eremia Grigorescu de la comanda Corpului
IV Armată Oneşti (pentru a prelua comanda unui alt corp constituit la Galaţi),
Oct. C. Tăslăuanu i-a schiţat un portret complex, prin care a reuşit să prezinte
personalitatea generalului. "Numele generalului Ieremia Grigorescu va rămâne
legat în istoria războiului de la Oituz. Posteritatea aici îi va ridica o statuie, pe
care vor scrie cuvintele: Pe aici nu se trece! Pentru aceeaşi posteritate schiţez un
portret al acestui suflet de erou. În ţinuta lui era un prestigiu, care nu dădea greş
nici în intimitate. Ştia să fie autoritar, fără să apeleze la brutalitate. Sever, fără să
fie rău şi neînţelegător al sufletului omenesc. Iubea soldaţii şi ţăranii dintr-un
adânc sentiment de dreptate faţă de cei ce duc greul pentru susţinerea şi apărarea
ţării. Îndrăzneala lui era proverbială. Nu cunoştea frica. Sfida moartea. Soldaţii
ştiau că unde e primejdia mai mare, aco/o-i şi generalul Ieremia Ggrigorescu.
Aveau o încredere oarbă în el. O încredere dusă până la la superstiţie: unde-i
generalul nu poate birui inamicul. Mintea acestui conducător de oşti era clară,
precisă şi neşovăitoare. Lua decizii spontan, în fulgerarea unei lucidităţi de o
clipă şi le executan impetuos. Ordinele lui erau limpezi şi categorice. Vorba lui
energzca~ msuifleţea" . 14
La 2 iulie, pe frontul Armatei a II-a începe ofensiva. "E sfânta zi de
duminică, zi sfântă. Îngenunchez la masa mea de lucru şi mă rog cum m-a învăţat
tata. Un glas din cer îmi spune să cred în biruinţă. Primim ordin că la orele 1O
dimineaţa începe ofiensiva. Feţele tuturor strălucesc de bucurie adâncă. Cruci
largi şi rugăciuni în taină se fac prin toate colţurile. Fiecare se închină în gând şi
înalţă rugi fierbini pentru biruinţa libertăţii şi a dreptăţii". Însemnările lui
Tăslăuanu din perioada 10-24 iulie se referă cu precădere la acţiunile ofiensive. Pe
direcţia principală de atac se află unităţile diviziilor 6 şi 8. Se dau lupte grele la
Soveja, Gura Văii, Câmpurile, Arşiţa Mocanului, Valea Lepşei, Măgura Casinului
etc. Fără rezultate notabile. "Zile tulburi şi grele se anunţă", notează Tăslăuanu
Aşa şi era, fiindcă chiar de a doua zi, în 25 iulie, începe contraofensiva
inamicului, care atacă puternic pe Valea Oituzului, cu noile unităţi sosite pe front.
În scurtă vreme frontul românesc este rupt în două: Divizia 6-a este aproape
decimată; Divizia 8-a în pericol de încercuire. "Situţia e disperată", notează
Tăslăuanu. Sunt aruncate în luptă brigada de cavalerie şi toate unităţile aflate în
marş. La Comandamentul Corpului IV soseşte generalul Mărdărescu, şeful
statului major al Armatei a II-a. Inamicul atacă puternic pe direcţia Grozeşti Târgu Ocna şi-şi deschide drum spre Oneşti. Se fac pregătiri pentru evacuarea
comandamentului corpului, anulate în cursul nopţii, după introducerea în luptă a
Diviziei de cavalerie a generalului Schina, a vânătorilor de munte şi a
grănicierilor. Ofensiva este oprită şi inamicul aruncat înapoi. "Soldaţii noştri
luptă ca zmeii, cu arme, cu bolovani, cu ce le cade în mână. Soldaţii opresc cu
•

14

A

Ibidem, p. 274-275.
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piepturile lor năvala duşmanilor. Vorbele nu pot reda epopeea acestor lupte, care
merită unmonument uriaş aici la Oituz, care să veşnicească vitejia soldaţi/ar " . "E
o nebuine românească", strigă un ofier francez, uimit.
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Tăs l ăuanu

1921. BĂTĂLIA DE LA MĂRĂŞEŞTI
ÎN PAGINI CINEMATOGRAFICE
Dr.
1921. The Battle from

Luminiţa

GIURGIU

Mărăşeşti

in Cinematographic Pages
Abstract

The heroic summer of 1917 was the subject of many artistic productions. The
Army Historical Service's specialists made in 1921 a script for a film to evoke the drama
ofthe Mărăşeşti battle. In order to illustrate the heroism and the sacrifice ofthe Romanian
soldiers, documentaries, albums, sketches or testimonies ofthe participants were used.
Keywords: Army Historical Service, Mărăşeşti, heroism, 1921, battle

Nu departe în timp, când amintirea dramaticelor bătălii din vara de foc a
anului 1917 era încă proaspătă în amintirea contemporanilor, la cel mai înalt nivel
al deciziei militare s-a hotărât realizarea unui film. El urma să valorifice scurtmetrajele realizate pe front, precum şi albumele de fotografii care se găseau în
păstrarea instituţiei, care astăzi se numeşte Muzeul Militar Naţional "Regele
Ferdinand 1".
Scenariul, în 5 acte, scris de specialiştii Serviciului Istoric al Armatei,
trebuia să evoce dramatica situaţie a Armatei Române, precum şi uriaşul efort al
liderilor militari de a mobiliza exemplar unităţile din subordine pentru păstrarea
fiinţei naţionale. Alături de Regele Ferdinand şi Regina Maria, reprezentanţii
Misiunii Militare Franceze, precum şi ai celorlalte misiuni acreditate, ostaşii
români au înfruntat în condiţii greu de imaginat astăzi, o formidabilă maşină de
război, cea germană, neînvinsă până atunci. Istoricii militari au reconstituit fiecare
moment în parte, pe zile şi ore, modul în care trupele române au acţionat cu sau
fără sprijinul unităţilor ruse. Este evocat şi legendarul atac în cămăşi al
Regimentului nr. 32 "Mircea", care va deveni în timp subiectul unor producţii
artistice.
Memorabilul îndemn "Pe aici nu se trece!" a rămas gravat pentru
totdeauna în Cartea de Aur a istoriei naţionale.
Prezentăm, în continuare, acest document regăsit în fondul păstrat de
Serviciul Istoric al Armatei, care, de-a lungul timpului, şi-a îndeplinit exemplar
misiunea de a conserva patrimoniul documentar creat de Armata Română. În text
se regăsesc şi indicaţiile specifice scenariului de film, respectiv actele sau modul
de realizare: interviuri, reconstituiri, filme sau albume din epocă.
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•••
"1. După lupte crâncene care au durat neîntrerupt 4 luni, o parte din
diviziile române, care făcuseră ultimele sforţări pentru apărarea pământului sfânt
al ţării, sunt retrase de pe front şi duse în zona de reorganizare din nordul
Moldovei. Calvarul acestor divizii brave, dar istovite, nu era sfârşit. Tifosul
exantematic şi alte boli grave secerau mii de vieţi tinere. Numai prin
devotamentul şi spiritul se sacrificiu al medicilor noştri, al personalului de la
Crucea Roşie şi al ofiţerilor, epidemiile sunt înăbuşite.
M.S. Regina vizitează spitalele, împarte daruri bolnavilor şi le alină
suferinţele .................................................................................. 1.1.
Odată cu sosirea primăverii anului 1917, reînvie şi Armata Română.
Munca febrilă depusă de Misiunea Franceză şi ofiţerii noştri are ca rezultat
organizarea şi pregătirea pentru front, în scurt timp, a mai multor divizii române.
Instrucţia
trupelor de infanterie se face conform ultimelor
principii ................................................................................. C.l.
A.S.R. Principele Carol ia parte activă la instrucţia motomitralierelor şi
armelor automate ........................................................................ 1.1.
Diviziile, gata de plecare pe front, sunt inspectate de M.S. Regele şi
întreaga
familie
regală.
Trupele
sunt
trecute
în
revistă
şi
îmbărbătate .............................................................................. .J .1.
Invalizii diviziilor sunt prezenţi pentru a arăta dragostea pentru Regele
lor ......................................................................................... .J.2.
Trupele defilează în faţa M.S. Regelui ....................... ...1.6, C.7, E.2.
Producţii frumoase arată dragostea pentru datinile strămoşeşti. Jocul
căluşarilor ................................................................................ J .4.
Mişcările
de ordine arată spiritul de disciplină al trupei.
Piramidele ............................................................................. ...1.4.
Plecarea suveranilor din mijlocul trupelor. ................................ J.8.
II. Noi contingente vin să sporească efectivele noastre. Prin îngrijirea
ofiţerilor noştri, în mijlocul Rusiei, sunt organizate regimente de ardeleni, care să
lupte la cot cu fraţii lor, care au pornit la război pentru a-i dezrobi.
Odată sosite la Iaşi, trupele ardelene sunt trecute în revistă şi se oficiază o
slujbă religioasă ........................................................................ Nr. 1.
M.S. Regele vorbeşte trupelor şi primeşte jurământullor. .... Nr. 2, Nr. 3.
'Ţrupele defilează având o ţinută cu adevărat ostăşească ............... Nr. 4.
In Piaţa Unirii soldaţii ardeleni joacă hora cu soldaţii noştri şi populaţia
Iaşului. Acelaşi neam, aceleaşi obiceiuri şi aceleaşi simţăminte. Este ziua înfrăţirii
pe vecie a fraţilor de acelaşi sânge ...................................................... Nr. 5.
III. Puterile Aliate proiectaseră, pentru vara anului 1917, o ofensivă
generală şi viguroasă pe toate fronturile. Marele Cartier General român hotărăşte
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ca Armata 1 română, comandată de generalul Christescu şi formată din Diviziile
5, 9, 10, 13, 14 şi 15 să ia ofensiva pe frontul de la Nămoloasa.
Generalul Christescu- comandantul Armatei 1 române ... de reconstituit.
Generalul Grigorescu - comandantul Armatei 4 române... idem, după
fotografii.
Generalul Razu- comandantul Diviziei 5 Infanterie .................. idem.
Generalul Scărişoreanu- comandantul Diviziei 9 lnfanterie ........ .idem.
Generalul Popescu- comandantul Diviziei 13 Infanterie ............ idem.
în ţinută de campanie ...................................................... după album C. 601
cu statul major al Diviziei 13 lnfanterie .............. după album C.(600 sau 680).
Generalul Cihoski - comandantul Diviziei 1O Infanterie ... de reconstituit.
Generalul Bunescu- comandantul Diviziei 14 lnfanterie ............ idem.
Generalul Angelescu- comandantul Diviziei 15 lnfanterie .......... .idem.
Diviziile părăsesc locurile lor de cantonament şi taberele lor pentru a pleca
pe front. Îmbarcarea trupelor. Entuziasmul lor. Debarcarea şi încolonarea lor spre
frontul Nămoloasa. Pentru trecerea lesnicioasă peste Siret, Armata 1 ia măsuri de
construirea de noi poduri şi pontoane.
O coloană de pontonieri ............................................. A. act Il, 5.
Pontonieri la lucru ..................................................... A. act Il, 6.
Armata noastră trebuia să fie însoţită în înaintarea ei, la dreapta, de Armata
4 rusă, care apăra frontul dintre Siret şi Carpaţi, iar la stânga de Armata 6 rusă.
Pregătirea ofensivei de la Nămoloasa începe printr-un bombardament grozav de
artilerie de toate calibrele care răstoarnă toate tranşeele inamice.
Artileria grea în acţiune ............. A. act II, 9, A. act IV, 6, A. act III, 2.
Din cauza defecţiunii armatei ruse, pe frontul din Bucovina, se opreşte
ofensiva Armatei 1 române. Armata 4 rusă primeşte ordinul să plece în Bucovina,
în ajutorul trupelor ruse, iar Armata 1 română să înlocuiască pe front armata rusă.
Diviziile române încep deplasarea spre zonele de adunare în vederea trecerii
Siretului şi ocuparea noilor poziţii. Pentru a elibera forţele austro-germane şi a le
putea duce pe teatrele de operaţii din Italia şi Franţa, mareşalul Mackensen
hotărăşte o mare ofensivă care să nimicească forţele româno-ruse, în care scop a
ordonat să se străpungă frontul în direcţia Mărăşti - Tecuci. Cunoscând moralul
cu totul scăzut al ruşilor şi hotărârea lor de a nu lupta ele ca prim front de atac,
frontul de la Siret până la şoseaua Focşani - Mărăşeşti a fost ocupat de Divizia 34
rusă.

Bombardamentul artileriei germane nu este suportat de Divizia 34 rusă,
care începe retragerea în debandadă ................................... de reconstituit.
Satele Ciuşlea, Străjescu, Bizigheşti, Pătrăşcani şi Brătişneni cad în
mâinile inamicului .................................................. de reconstituit harta.
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Divizia 34 rusă cere ajutorul trupelor române. Generalul Grigorescu,
comandantul Corpului 6, dă ordin Diviziei 5 să treacă Siretul, pe podul de la
Cosmeşti şi să ajute trupele ruse.
Podul de la Cosmeşti ................................................ A. act III, 1.
Trupele române în marş, spre front, în dimineaţa de 24 iulie ... A. act 1, 1.
O coloană de artilerie chemată în grabă în ajutorul ruşilor. ........... C. 2.
O încercare de contraatac din partea Diviziei 5 nu are loc deoarece Divizia
34 rusă refuză să mai lupte. Trupele noastre nu întâlnesc decât soldaţi ruşi
retrăgându-se în debandadă ................................................ de reconstituit.
Până a doua zi, 25 iulie, majoritatea trupelor din Divizia 34 rusă sunt
înlocuite. În după-amiaza aceleiaşi zile, germanii, care nu ştiau de prezenţa
trupelor române, dau atacuri furioase spre Moara Albă, care sunt respinse cu
pierderi îngrozitoare pentru duşmani ................................... de reconstituit.
Contraatacul Regimentului "Mircea" nr. 32: a) lupta de infanterie în
cămăşi; b) contraatacul. În noaptea de 25/26 iulie, Divizia 9 şi o parte din Divizia
13 sunt trecute pe malul drept al Siretului, pe când inamicul înlocuieşte pe front
Divizia 12 bavareză, care suferise pierderi prea mari în luptă cu Divizia 5. La
Odobeşti, germanii concentrează vestitul Corp Alpin, cu care sperau să
zdrobească rezistenţa rusă ............................................... de reconstituit.
Regimentul 9 Vânători merge spre front.. ................................ H. 3.
Trupele în timpul unei halte ................................................ H. 12.
Drapelul Regimentului 9 Vânători ........................................ H. 13.
În tot cursul zilei de 26 iulie inamicul dă asalturi disperate cu trei divizii.
Divizia 5 rezistă vitejeşte şi exemplul ei este urmat şi Divizia 71 rusă, care este
ajutată de artileria română.
Luptele de infanterie ale Diviziei 5 ............................. de reconstituit
Un grup de răniţi ...................................................... A. act 5, 11.
Post de prim-ajutor. Bandajarea unui rănit.. ................................ C. 4.
Starea morală a Diviziei 71, care se găsea la dreapta Diviziei 5, nu mai
îngăduie rămânerea ei pe front. Ea este înlocuită pe timpul nopţii de 26/27 iulie de
Divizia 9 română ................................................ de reconstituit pe hartă.
Înaintarea coloanei de artilerie peste câmp ............................... G. 1.
Ocuparea unei poziţii cu o baterie ........................................... G. 2.
În cursul zilei de 27 iulie, germanii reînnoiesc atacurile pe tot frontul.
Divizia 13 rusă, de la aripa dreaptă a Diviziei 9, părăseşte tranşeele şi începe
retragerea. Două companii din Regimentul 34, care se găseau în rezervă, intervin
imediat şi dau un contraatac vijelios care antrenează întreaga divizie rusă.
Inamicul respins se retrage în debandadă ............................... de reconstituit.
Pe frontul Diviziilor 5 şi 9, germanii dau atacuri disperate care se zdrobesc
în faţa vitezelor trupe române.
138
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia XII 1 2017
Regimentele 9 Vânători, 34 şi 36 Infanterie dau contraatacuri care se
termină
cu respingerea inamicului
care pierde prima linie de
tranşee .................................................. de reconstituit lupta infanteriei.
Pierderile Regimentelor 34 şi 36 sunt aşa de mari încât din fiecare nu se
mai poate constitui decât câte un batalion.
Un post de prim-ajutor. .............................................. A. act V, 2.
Soldaţi răniţi ........................................................... A. act V, 1.
Inamicul bombardează podul de la Cosmeşti pentru a-l distruge şi
împiedica trecerea trupelor noastre ........................ A. act II, 7, A. act III, 1.
Deşi atacurile inamicului nu reuşesc a clinti din loc bravele trupe române,
totuşi Divizia 13 rusă nu-şi menţine poziţia şi se retrage 3 km spre Nord,
descoperind astfel aripa dreaptă a Diviziei 9 ..................... de reconstituit schita.
Încrederea comandamentului român, în păstrarea poziţiei ocupat~ de
trupele noastre şi înfrângerea inamicului, rămâne neclintită. Generalul Christescu
dă ordin ca, în ziua de 28 iulie, Diviziile 5 şi 9 române să ia ofensiva.
Artileria noastră pregăteşte drumul infanteriei ....................... F. 1 şi 2.
După-amiază infanteria română porneşte la atac pe tot frontul. Divizia 5
respinge inamicul, atacă şi înconjoară satul Doaga.
Pornirea la atac. Lupta corp la corp. Fuga germanilor. ..... de reconstituit.
Divizia 9 atacă cu avânt şi cucereşte prima linie inamică, pe care însă nu o
poate menţine din cauza efectivelor mici ce-i mai rămăseseră. Divizia pierde în
această zi 40 de ofiţeri şi 2600 de oameni.
Lupte corp la corp. Cucerirea unei tranşee. Morţi, răniţi ... de reconstituit.
Diviziile 71 şi 13 ruse, antrenate de atacul vijelios al diviziilor române,
resping la baionetă trupele germane din faţă, dar nu sunt în stare să păstreze
terenul cucerit. ............................................................. de reconstituit.
A doua zi, 29 iulie, Diviziile 71, 13 şi 103 ruse, care se găseau în dreapta
Diviziei 9, părăsesc terenul fără luptă la primul atac german. Divizia 9 este
ameninţată să fie înconjurată şi numai cu sacrificii imense scapă de pieire. 56 de
ofiţeri şi 2100 de soldaţi plătesc cu viaţa lor laşitatea trupelor ruse. Ultimele
rezerve ale Diviziei 9 reuşesc a păstra satul Mărăşeşti ................ de reconstituit.
In noaptea de 29 spre 30 iulie, Divizia 13 este trecută pe dreapta Siretului,
gata să intervină în luptă, cot la cot, cu Divizia 9, iar Divizia 1O este adusă la
Nicoreşti, în rezerva Armatei.
Trupe în repaus, în rezerva Armatei ................ A. act II, 1, A. act III, 5.
Masa trupei ............................................................ A. act II, 2.
Luptele crâncene care au avut loc în zilele precedente şi cele care se mai
prevedeau, cereau un mare consum de muniţie.
Trenuri întregi cu proiectile diferite sosesc în zona frontului şi sunt
descărcate ....................................................... A. act I, 6, A. act IV, 4.
Proiectilele artileriei sunt încărcate în chesoane ................ A. act II, 1O.
A
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Chesoanele încărcate pleacă spre front. ......................... A. act II, 11.
În locul proiectilelor sunt aduse în gări, de pe front, tuburile goale ale
proiectilelor ................................................................... A. act II, 12.
Marile cantităţi de sârmă ghimpată sunt aduse pe front pentru a opri năvala
teutonă ............................................................................. A. act II, 4.
IV. În noaptea de 29 spre 30 iulie, generalul Eremia Grigorescu este numit
comandant al Armatei 1 române. Pentru coordonarea operaţiunilor ruso-române,
generalul rus Ragoza este însărcinat cu comanda întregului front la Mărăşeşti,
până la aripa stângă a Armatei 2 române, care se găsea la Iveşti. În ziua de 30
iulie, Divizia 13 intră pe front, completând golul produs între Divizia 9 şi trupele
ruse. După un bombardament violent, trupele germane dau 3 contraatacuri în
masă pe frontul Diviziilor 5 şi 9 române. Valurile nesfârşite sunt sfărâmate sub
focul de baraj al artileriei noastre.
Neizbutind pe frontul diviziilor române, germanii reînnoiesc atacurile lor
pe frontul diviziilor ruse, care se retrag după o slabă rezistenţă, pierzând
localităţile
Străoanii
de Jos, Panciu, Crucea de Sus şi de Jos ŞI
Dumbrava ................................................................... de reconstituit.
Alte trei atacuri de noapte date pe frontul Diviziei 5 sunt respinse cu
pierderi grele pentru inamic. În cursul nopţii de 30/31 iulie, Divizia 13 română
înlocuieşte Diviziile 71, 34 şi 13 ruse şi ocupă sectorul de la Mărăşeşti până la
pădurea Răzoare. Divizia 1O română este adusă în rezerva Armatei, pe malul drept
al Siretului, la nord de Mărăşeşti. Generalul Ragoza, ne mai contând pe trupele
ruse, dă ordin ca în dimineaţa de 31 iulie, Armata 1 română să se retragă spre
Nord, părăsind fără luptă Mărăşeştii. Dragostea de ţară şi curajul răspunderii,
determină pe generalul Grigorescu să nu execute ordinul primit şi să r~porteze
Marelui Cartier General român că se opune la retragerea armatei sale. In seara
aceleiaşi zile de 31 iulie, generalul Grigorescu este numit, în locul generalului
Ragoza, comandantul tuturor forţelor ruso-române. Ziua de 31 iulie înseamnă
pentru oraşul Mărăşeşti începutul şirului nesfârşit de suferinţe.
Inamicul îl bombardează cu artilerie de toate calibrele, care incendiază
clădirile şi le distruge ................................................................. G. 4.
Furia inamicului neputincios de dezlănţuie şi asupra altor sate. Nici
bisericile nu sunt cruţate ............... A. act V, 10, Album g. 579, 769, 776, 777.
Case distruse în Mărăşeşti ............... Album c. 638, 641,643, 647,645.
Populaţia din zona frontului este obligată să se refugieze ..... A. act IV, 1.
M.S. Regina vizitează satele din zona frontului ......................... H. 1.
În noaptea de 31 iulie spre 1 august, Divizia 1O română este deplasată mai
spre vest, la Deocheşti, acolo unde se mai găseau încă trupe ruse gata să
părăsească frontul, iar Divizia 15 română este adusă în rezerva Armatei la
N icoreşti .................................................................... de reconstituit.
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Ziua de 1 august este cea mai sângeroasă pentru Divizia 5 română. Atacată
de două divizii germane, sprijinite de o artilerie formidabilă, Divizia 5 rezistă în
mod eroic. După un bombardament cu gaze lacrimogene şi după ce proiectilele
inamice răsturnaseră tranşeele noastre, îngropând apărătorii din Regimentele 8 şi 9
Infanterie, infanteria germană porneşte la atac.
După lupte crâncene, corp la corp, Regimentele 8, 9, 32, 54 şi 55 copleşite
de superioritatea numerică a inamicului şi după ce divizia pierde în luptă 50 de
ofiţeri şi 2800 de oameni, trupele noastre se retrag pe o poziţie la 2 km mai la nord
de malul Sireţelului.
Bombardamentul inamic, tranşee răsturnate, reţele rupte ... de reconstituit.
Efectul gazelor lacrimogene ................................................ idem.
Lupte corp la corp ........................................................... .idem.
Inamicul ajunge în dreptul podului de la Cosmeşti, podul este distrus de
trupele noastre pe o lungime de 200 m ...................... Album g. 780, 785, 786.
În zilele de 2 şi 3 august, inamicul istovit duce numai atacuri parţiale, care
sunt respinse de tragerile artileriei şi mitralierelor noastre. Divizia 1O română intră
pe front, la dreapta Diviziei 13. În acest timp, diviziile noastre iau toate măsurile
pentru o rezistenţă dârză.
O baterie este adusă în galop ................................................ G. 3.
Artileria este instalată în viile de la Mărăşeşti .... A. act I, 2, A. act III, 4.
Tunurile blindate sunt aduse pe front. ........... A. act III, 3, A. act IV, 2.
Aviaţia noastră devine foarte activă.
Curajoşii aviatori români şi francezi pleacă spre liniile inamice pentru a
recunoaşte forţele lor. ............................................ A. act II, 8, 4, 5, 6, 1O.
M.S. Regele inspectează pe front Grupul 2 Aeronautic ................. K. 4.
Baloanele noastre de observaţie aduc mari foloase artileriei .... A. act I, 5.
Un avion protejează balonul de observaţie ............................... H. 7.
Un observator, al cărui balon a fost incendiat de inamic, coboară .... K. 5.
Artileria antiaeriană are ochii aţintiţi pentru ca avioanele inamice să nu
poată trece ........................................................................ H. 8, H. 9.
V. Zilele de 4 şi 5 august sunt preludiul atacului care trebuia să urmeze în
ziua de 6 august. Bombardamentul reciproc şi liniştea relativă, pe lângă rezultatul
recunoaşterilor aviaţiei noastre, prevesteau un nou atac din partea germanilor.
Ziua de 6 august este ziua în care germanii îşi pun ultima speranţă de a sparge
frontul românesc şi de a zdrobi trupele care apărau Mărăşeştii.
De dimineaţă, artileria inamică începe un bombardament puternic pe tot
frontul, căruia îi răspunde artileria noastră ........................ A. act III, 6, 4, 15.
Tragerea este condusă de la postul de comandă al bateriei .... A. act III, 7.
La ora 10.05, valurile de atac a două divizii germane pornesc la asalt pe
frontul Diviziei 13 române. Lovitura principală este dată în pădurea
Răzoare ............................................................... F. 3, de reconstituit.
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Artileria noastră începe imediat tragerea de baraj ................ A. act 1, 4.
Mitralierele încep să secere, culcând la pământ valuri întregi
............................................. F. 4 (nu tocmai bine reuşit), de reconstituit.
Deşi are pierderi îngrozitoare, infanteria inamică, dusă cu revolverul de
ofiţeri, trece prin barajul artileriei noastre ....................................... F. 5.
Regimentele 4 7 şi 51, care apărau sectorul la Răzoare, sunt aproape
distruse de bombardamentul artileriei inamice şi de zecile de mitraliere ale
valurilor de asalt.
Aici moare viteazul căpitan Grigore lgnat, cu mâinile încleştate pe
mitralieră, trăgând până în ultimul moment, după ce pierduse toţi oamenii
companiei sale ............................................................ de reconstituit.
Coloane inamice de atac străbat mai departe spre nord, până când rezerva
diviziei, compusă din două batalioane din vitezele Regimente 50 şi 48, dă un
contraatac viguros.
Inamicul îngrozit de avântul batalioanelor noastre care atacau în rânduri
strânse ca la paradă, începe să fugă în dezordine, urmăriţi de aproape .......... de
reconstituit cu colonelul Dragu G., căpitanul Miclescu şi căpitanul Tomescu.
Entuziasmul batalioanelor care contraatacă se întinde şi la celelalte, pe
aproape tot frontul Diviziei 13 şi la Regimentul 39 din Divizia 1O, care pornesc
ca un singur om la asalt.
Inamicul este sfărâmat, pierzând oameni, mitraliere şi arme şi este urmărit
până în satul Dumbrava ...................................................... de reconstituit.
La aripa stângă a Diviziei 13, Divizia 9, deşi aproape nimicită, rezistă cu
vitejie atacurilor furioase ale inamicului şi reuşeşte să păstreze satul Mărăşeşti,
simbolul acestei bătălii care a durat 14 zile.
Generalul Grigorescu, cu statul major, urmăreşte lupta pe
front. .......................................................................... A. act Il, 13.
Răniţii noştri ..................................................... A. act V, 3, 6, 7.
M.S. Regina printre răniţi ........................................... A. act V, 9.
Interogatoriul luat prizonierilor. ................................... A. act V, 4.
Lagărul de prizonieri luaţi de Armata 1. .................................. C. 6.
Cu ziua de 6 august se sfarmă trufia teutonă şi renumele vestitului mareşal
Mackensen, care pentru întâia oară cunoaşte ce este înfrângerea. Zidul baionetelor
şi piepturile vitejilor noştri au oprit năvala teutonilor hrăpăreţi, păstrând ultimul
colţ de pământ ce ne mai rămăsese. La ofensiva germană, românii au răspuns cu
61 de contraatacuri recunoscute de însăşi inamicii noştri.
"Pe aici nu se trece!" a zis viteazul general Grigorescu şi valurile
cotropitoare s-au izbit ca de o stâncă şi n-au trecut. Vitejia legendară a poporului
român s-a arătat încă odată fără seamăn.
Ca rezultat al bătăliei a fost nu numai că inamicul a renunţat definitiv la o
invazie în Moldova, dar a rămas încleştat pe acest front într-o teamă permanentă
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de a nu fi atacat de români, neputând a-şi realiza planul de a elibera forţele şi ale
întrebuinţa contra aliaţilor. Pierderile celor 1O divizii inamice au fost aşa de mari,
că niciuna din ele n-a mai putut întruni jumătate din efectivul cu care pornise la
atac.
Lupta de artilerie care se continuă în zilele următoare ne răpeşte pe eroina
sublocotenent Ecaterina Teodoroiu, care moare la 22 august, pe front la valea
Glodului.
Mormântul ei ...................................................... Album c. 719.
Lăcaşul de veci al atâtor eroi care au apărat cu sângele lor pământul sfânt
al patriei, va fi mărturia pentru generaţiile viitoare că românii s-au luptat cu
vitejie.
Cimitire militare .................... Album c. 657, 658, 482; de reconstituit.
M.S. Regele vizitează pe front pe generalul Eremia Grigorescu şi
trupele ..................................................................... G. 5, K. 1, K. 2.
Generalul Berthelot decorează pe generalul Grigorescu pe
front. .............................................................................. B. 1, 2, 3.
Decorarea Drapel ului şi soldaţi lor Regimentului 7 Vânători ........ ..1. 7.
Drapele decorate ............................................. A. act V, 12, B. 4.
M.S. Regele la Dumbrava, pe frontul Diviziei 10 ...................... K. 3.
M.S. Regele decorează pe generalul Berthelot cu Ordinul "Mihai Viteazul"
pentru munca de Misiunea Militară Franceză ........................................ .J. 5.
Trei ani mai târziu, mareşalul Joffre vine la noi în ţară, aducând prinosul
de admiraţie al Franţei, prin decorarea oraşului Mărăşeşti ......................... L.
Cinstirea eroilor de la Mărăşeşti 1920 .................................... M." 1•

1

Arhivele Militare Române, fond 948, d. 703, ff. 1-14.
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Regele Ferdinand inspectând trupele în timpul refacerii (Fototeca Muzeului Militar
Naţional "Regele Ferdinand 1")

1917.

Mărăşeşti. Soldaţi

în tranşee citind ziare (Fototeca Muzeului Militar Naţional
"Regele Ferdinand 1")
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1917. Iaşi.

Jurământul

voluntarilor ardeleni (Fototeca Muzeului Militar Naţional "Regele
Ferdinand I")

1917. Generalul Eremia Grigorescu şi generalul Henri Mathias Berthelot (Fototeca
Muzeului Militar Naţional "Regele Ferdinand I")
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1917. Ceremonia decorării de către Regele Ferdinand şi Regina Maria a soldaţilor ce s-au
distins în lupte (Fototeca Bibliotecii Naţionale a României)
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ARHIVELE SECRETE ALE PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL
Bogdan-Constantin DOGARU
World War l Secret Archives
Abstract
In the summer of 1919 when the Romanian Army occupied Budapest the
Intelligence Service has detected and captured the Hungarian secret police archive. At the
same time, the reserve officer Dumitru Lascăr recovered and sent to Romania the State
Security archive that had been captured by the army of Central Powers when they
occupied Bucharest during the First World War.
Keywords: Romanian Anny, Hungarian secret police archive, World War 1

În vara anului 1919, pe măsură ce trupele române înaintau în Ungaria,
Biroul 2 Contrainformaţii din cadrul Secţiei Informaţiilor a Marelui Cartier
General (M.C.G.) al Armatei Române a însărcinat pe ofiţerul în rezervă dr.
Dumitru Lascu să identifice o serie de arhive secrete ridicate de armatele Puterilor
1
Centrale din teritoriul ocupat al României în anii 1916-1917 • Marele Cartier
General a întocmit chiar un dosar special referitor la misiunea ultrasecretă a
ofiţerului român intitulat "Dosarul Dr. Lascu" 2•
În urma unor investigaţii complexe, misiunea ofiţerului a fost încununată
de succes. La 3 septembrie 1919, acesta raporta Secţiei Informaţiilor din Marele
Cartier General că la Budapesta a depistat arhiva secretă a Secţiei Politice a
Ministerului de Interne maghiar din perioada 1876-1917: Am ridicat-o şi, silit de
împrejurări, am expediat-o cu un vagon special la Bucureşti pentru Marele
Cartier General. Vagonul a plecat din Budapesta în ziua de 25 august curent sub
supravegherea soldatului Caşarog Ion, căruia i-am predat şi raportul meu către
Marele Cartier General.
Vagonul cu arhivă a fost ataşat trenului accelerat care se deplasa pe
direcţia Budapesta-Arad- Teiuş-Predeal-Bucureşti.
Dr. Lascu solicita în telegrama trimisă la Bucureşti ca M.C.G. să confirme
în scris primirea arhivei la Comandamentul din Budapesta al Grupului General
Holban al Armatei Române şi, totodată, cerea ca soldatul Caşarog Ion să fie trimis
înapoi în capitala Ungariei de îndată ce ar fi finalizat operaţiunea de predare a
materialului arhivistic. Destoinicul ofiţer român mai raporta superiorilor săi şi
Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare se va cita A.N.l.C.), fond Ministerul de
d. 9411922, f. 1-2.
2
Ibidem, f. 3.
1

Interne-Direcţia Contabilităţii,
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faptul că depistase multe alte documente valoroase între care şi arhiva Siguranţei
Generale Române, care fusese ridicată din România de armatele de ocupaţie ale
Puterilor Centrale în timpul războiului: 1) dosarele Biroului de Evidenţă
Maghiară; 2) arhiva Poliţiei de Frontieră şi a Secţiei Detectivilor; 3) dosarele
referitoare la activitatea de propagandă în Transilvania.
În raport se mai preciza că nu toate arhivele furate din România se
găsesc la Budapesta, cea mai mare parte din ele fiind ascunse în Austria şi o
parte chiar în Ardeal.
Pentru a-şi putea încheia cu succes misiunea dr. Lascu solicita ca
autorităţile române să îi pună la dispoziţie, prin intermediul Grupului Holban, o
sumă de 50.000-60.000 de lei 3 . La 15 septembrie 1919, şeful de Stat Major,
generalul Cihovski şi şeful Secţiei Informaţiilor, locotenent-colonelul Bianu
comunicau Preşedinţiei Consiliului de Miniştri rezultatele misiunii speciale ce îi
fusese încredinţată lui Dumitru Lascăr. Mai mult, în rezoluţia pusă pe document
de primul-ministru Ionel Brătianu, se acorda avizul pentru suma solicitată în
valoare de 50.000-60.000 de lei. Ofiţerii de la M.C.G. au înaintat documentaţia în
original Ministerului de Interne, la 23 septembrie 1919, care a răspuns forului
diriguitor al Armatei Române, dându-şi acordul de principiu pentru finanţarea
operaţiunii dar a pasat rezolvarea problemei la Siguranţa Statului: Avem onoarea
a vă aduce la cunoştinţă că Ministerul aprobă să se facă urmărirea arhivelor in
chestiune, luându-se înţelegere şi cu Direcţiunea Poliţiei şi Siguranţei Generale a
Statului care va suporta cheltuielile 4 • Până la urmă D. Lascăr a reuşit doar pe
cheltuiala proprie şi cu un modest sprijin din partea Armatei Române să trimită în
ţară, în total, 4 vagoane de arhivă, fapt confirmat şi de Ministerul de Război prin
adresa nr. 695 din 25 martie 1924 5 • Exasperat ne nepăsarea guvernanţilor români
care au refuzat după război să îi deconteze cheltuielile făcute din buzunarul
propriu pentru depistarea şi trimiterea în ţară a valorosului material documentar,
ofiţerul a dat în judecată Ministerul de Interne pentru recuperarea banilor6 .
Deşi se afla în posesia Ministerului de Interne de la Bucureşti încă de la
sfârşitul anului 1919, traducerea şi inventarierea arhivei secrete maghiare a
început abia în 1923 şi a continuat în prima parte a anului 1924 7 •
Redăm mai jos un eşantion semnificativ din dosarele şi documentele
răzleţe prelucrare arhivistic şi traduse de translatorii Secţiei Maghiare a Direcţiei
Presei din Ministerul de Interne al României la începutul lui 1923 8 :

3

Ibidem, f. 6.
Ibidem, f. 5.
5
Ibidem, f. 24.
6
Ibidem, f. 7.
7
A.N.I.C., fond Casa Regală-Diverse, d. 15/1930, f. 3.
8
Idem, fond Direcţia Generală a Poliţiei, d. 29/1924, f. 1-2.

4
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Nr. 911 - confiscarea a două telegrame trimise lui Ioan Scurtu din Deva de
către femeile române şi tineretul român din Cluj;
Nr. 912- învăţătorii români din Arad au ţinut întruniri pe circumscripţii cu
ocazia cărora au atacat violent reforma şcolară şi au agitat contra ungurilor;
întreaga populaţie românească a luat parte la ceste întruniri izbucnind în
demonstraţii vijelioase contra statului maghiar;
Nr. 913 -întărirea jandarmeriei ungare de teama unor mişcări româneşti
contra reformei învăţământului; un raport referitor la desfăşurarea Răscoalei din
1907 în România;
Nr. 914 - Ministerul Instrucţiunii comunică Ministerului de Interne că
învăţătorii români din judeţul Zarandului, fiind invitaţi de către revizorul şcolar să
depună jurământul, s-au adunat mai întâi la mormântul lui Avram Iancu unde au
făcut un jurământ solemn al cărui conţinut însă nu se cunoaşte;
Nr. 915 - Presedintia
Consiliului de Ministri
cere informatii
Politiei
'
'
'
'
,
Ungare despre legăturile pe care le au studenţii români din Budapesta cu fraţii lor
din celelalte universităţi din monarhia bicefală; se bănuia că studenţii ar avea la
sediul societăţii lor acte revoluţionare;
Nr. 939- cenzura publicaţiilor româneşti în Ardeal, procese de presă şi de
spionaj, persecuţii exercitate de unguri faţă de români şi mişcările lor naţionaliste;
Nr. 941 - confiscarea şi interzicerea publicării şi difuzării broşurii
"Chestiunea Română din Ardeal"; guvernul maghiar a dat în judecată mai mulţi
ţărani români din Ardeal deoarece au refuzat să se declare unguri cu prilejul
recensământului;

Nr. 942 - în sala unui cinematograf din Sibiu, cu ocazia unor explicaţii
date filmului care rula şi în limba maghiară publicul săsesc a făcut o manifestaţie
anti ungurească strigând că ungurii trebuiesc spânzuraţi;
Nr. 978 - propunerea de maghiarizare din 1908 a şcolilor secundare
româneşti din Ardeal motivându-se faptul că acestea educă şi îndoctrinează pe
elevi într-un spirit care trezeşte conştiinţa naţională românească;
Nr. 979 - proiectul de reorganizare al Serviciului Translatorilor din
Ministerul de Interne maghiar; rezultă marea importanţă ce o dădeau ungurii
mişcărilor de eliberare naţională a naţionalităţilor subjugate.
Rezumatele în limba română a unei alte serii de dosare au fost consemnate
de translatorii Secţiei Minoritare într-un raport adresat primului ministru al
Guvernului României de Serviciul Presei din M.l. care se referea la perioada de
cercetare 22 octombrie 1923-15 noiembrie 1923 9 :
Nr. 1609- preotul Nicolae Şerban Senior din comuna Voila, Comitatul
Făgăraş a fost condamnat la 8 luni temniţă grea pentru că ar fi pactizat cu trupele
române în 1916;
9

Idem, Colecţia Diverse, d. 6411923, f. 1-3.
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Nr. 1610- a doua zi după intrarea României în război, locotenentul ungur
Toth Ghiula a arestat la Oraviţa un mare număr de români care au fost puşi în
libertate în urma intervenţiei prefectului de judeţ;
Nr. 1628 - conflictul de graniţă între România şi Ungaria, maghiarii
pretinzînd că autorităţile româneşti ar fi fixat stâlpii de hotar la 1 km departe de
frontieră;

Nr. 1630 - în biserica din Ludoşul de Mureş s-ar fi ţinut întruniri la care sa dezbătut chestiunea anexării Ardealului de către România. Populaţia română a
fost pusă sub supraveghere, dovedindu-se că, într-adevăr se ţin consfătuiri, fără a
se putea şti în ce scop;
Nr. 1633 -mişcarea muncitorească şi chestiunea minorităţilor din Ungaria;
Ministerul de Interne a dat în judecată pe deputatul român, dr. Vlad pentru că
acesta a intrat într-o comună însoţit de o orchestră care cânta un marş românesc;
Nr. 1635 - se întăreşte jandarmeria maghiară în Hunedoara deoarece în
cazul unui război cu Serbia populaţia românească ar fi putut ataca pe unguri;
Nr. 1653 -achitarea lui Ioan Slavici de Curtea cu Juri din Tg. Mureş;
Nr. 1660 - următoarele persoane activau ca spioni şi informatori pentru
Ungaria: Laufferveiler Karl, funcţionar din Suceava, Telcza Geza, funcţionar la o
fabrică de cherestea din Dărmăneşti, Haralambie Nesteceanu, Şeful secţiei de
grăniceri de la Szulca, Rusz Santa Ianos, notar comunal la Gymesbuk şi Kocsis
Istvan, directorul şcolii maghiare de stat din Covasna; Homer Imre, fost şef de
poliţie de frontieră spiona activitatea fruntaşilor români din Ardeal; ziaristul
Szkely Bela făcea spionaj în favoarea Ungariei;
Nr. 1666 - detectivul Szilard Sztejitz a aflat de la Eugen Nitodinescu,
funcţionar din Lugoj că profesorii şi preoţii din Caransebeş pregătesc o acţiune
contra statului maghiar;
Nr. 1668- confiscarea mai multor cărţi şi broşuri româneşti;
Nr. 1719 - s-a acordat o sumă lunară de 1000 de coroane prim pretorului
din Blaj pentru a face faţă cheltuielilor în această localitate expusă din punct de
vedere naţionalist;
Nr. 1721 - studentul român Pestan Romulus a fost deferit parchetului
pentru agitaţie naţionalistă;
Nr. 1724 - autorităţile maghiare au arestat 19 români intelectuali, acuzaţi
de spionaj dar au fost ulterior eliberaţi din lipsă de dovezi;
Nr. 1725 - Comisarul guvernial, contele Valasz Bethlen face cunoscut
Ministerului de Interne că, în numele populaţiei române din Bistriţa-Năsăud, şi
din propria lor iniţiativă s-au prezentat în faţa sa dr. Gavril Tripon, avocat, dr.
Vasile Tahone, avocat, Alexandru Heliţa, vicar episcopal, Grigore Pletoşu,
protopop, Dionise Vaida, paroh şi au dat citire unei declaraţii solemne faţă de tron
şi patria maghiară;
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Nr. 1731 - acte privind urmărirea românilor ardeleni care au dat ajutor
trupelor române la intrarea acestora în Transilvania;
Nr. 1734 - prefectul Comitatului Ugocea 10 cerea agenţi care ştiau
româneşte pentru a spiona acţiunea preoţilor români; la Beiuş elevii liceului
român au rupt tricolorul maghiar de pe clădirea instituţiei de învăţământ;
Nr. 1753 -prefectul din Budapesta comunică Ministerului de Interne că a
trimis doi studenţi francezi în Ardeal pentru a studia atitudinea politică şi situaţia
materială a românilor;
Nr. 1769- proces împotriva românilor acuzaţi că au fraternizat cu trupele
române în 1916 când au intrat în Ardeal;
Nr. 1777 - se iau măsuri contra preotului Şincai Gheorghe care trata cu
blândeţe prizonierii de război aflaţi în comuna sa.
Din imensa arhivă secretă a M.I. maghiar, translatorii de la Direcţia Presei
au reuşit să traducă total sau parţial (în rezumat) doar un singur dulap de
documente. De altfel, acţiunea a fost sistată, din motive greu de înţeles, în 1924 şi
reluată, pentru scurt timp, abia în 1928.
Până în mai 1933 actele Serviciului Secret al Ministerului de Interne
maghiar au rămas depozitate în clădirea Economatului Ministerului de Interne,
11
alături de arhiva Contabilităţii •
Totuşi, încă din luna iulie a anului 1930 conducerea Ministerului de
Interne a făcut demersurile necesare ca arhiva să fie predată directorului C.
Râuleţ, şeful Direcţiei Presei şi Informaţiilor din cadrul Consiliului de Miniştri
(structură care mai înainte activa în cadrul Ministerului de Interne) 12 •
După mai multe tergiversări, la sfârşitul lunii aprilie 1933, C. Râuleţ
întocmea un referat în care solicita următoarele:
1) Dosarele arhivei secrete a Ministerului Maghiar de Interne să fie
inventariate de d-1 Dionisie Nobilescu întrucât d-sa le-a ridicat pentru prima oară
de la Marele Stat Major şi le-a dus la Siguranţă şi tot d-sa le-a ridicat apoi, după
trecere de mai mulţi ani, din localul Siguranţei şi le-a depus la Direcţia presei din
Ministerul de Interne;
2) Fiind vorba de o arhivă mare d-1 Popa Dumitru să ajute d-lui Nobilescu
la inventarierea acestei arhive;
3) D-1 Ionescu să ia măsuri să avem camioane care să ridice dosarele din
vechiul local al Ministerului de Interne şi să le ducă la d-1 Pâcleşianu,· vor trebui
făcute mai multe transporturi şi de bunăseamă în mai multe zile întrucât nici

°Comitatul Ugocea avea reşedinţa la Seleuşu Mare, astăzi în Ucraina.

1

11

12

A.N.I.C., fond Casa Regală-Diverse, d. 1511930, f. 6.
Ibidem, f. 1-2.
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funcţionarii

care vor ridica dosarele şi nici cei care le vor primi nu vor putea să
desăvârşească aceste operaţiuni într-o singură zi 13 •
În sfârşit, la 16 mai 1933, Zenobie Pâclişanu, director în cadrul
Preşedinţiei Consiliului de Miniştri, însărcinat cu conducerea Secţiei Minoritare
din Direcţia Presei a preluat materialul documentar de la Nicolae Rusu - şef de
secţie şi Dionisie Nobilescu - referent, ambii din Direcţia Presei şi Informaţiilor
din cadrul Ministerului de Externe care întocmiseră doar o evidenţă generală şi nu
un inventar propriu-zis.
Au fost predate, respectiv preluate, o serie de piese arhivistice din perioada
1876-1917, evidenţiate numeric, pe fiecare an în parte, la care s-au adăugat alte 40
de dosare cuprinzând lucrări răzleţe din diferiţi ani. În total au fost ridicate 324 de
dosare vechi.
De asemenea, s-au preluat alte 222 dosare, compuse din acte extrase de
translatori în anii 1923-1924 şi 1928 din dosarele vechi, menţionate mai sus, un
index alfabetic, 77 de registre şi 7 codice de legi vechi maghiare 14 •
Într-un referat adresat conducerii Presei şi Informaţiilor se specifica că
operaţiune de mutare a arhivei a durat 9 zile dar se sublinia şi importanţa
excepţională a informaţiilor existente în documente: Cercetarea de către d-l
Pâclişanu a unora dintre dosarele acelei arhive a dovedit că am intrat în
posesiunea unui material documentar extrem de interesant şi de folositor care va
putea servi în chipul cel mai eficace şi cu argumentele cele mai puternice
acţiunea împotriva revizuirii tratatelor. S-ar putea chiar spune că posedăm
documente senzaţionale pe care d-l Pâclişanu le va cerceta şi semnala pentru
folosirea lor în sensul intereselor Statului nostru 15 •
Din cauza indiscreţiei unor funcţionari români care nu au reuşit să păstreze
secretul de stat, Guvernul Ungariei a obţinut unele informaţii cum că respectiva
arhivă s-ar afla la Direcţia Presei din Bucureşti. Neputând prezenta însă dovezi
concrete, autorităţile române au negat în mod oficial că arhiva Poliţiei Secrete
maghiare s-ar afla în posesia lor. Totuşi, ca măsură preventivă, Z. Pâclişanu
propunea superiorilor săi, într-un referat din 30 octombrie 1936, ca dosarele ce
prezentau o importanţă deosebită să fie sortate şi depozitate separat de cele mai
puţin importante: Subsemnatul am văzut şi examinat personal toate piesele din ea
- vreo 5 camioane! -punând la o parte tot ce prezintă pentru noi vreun interes
iar restul a fost închis în 17 lăzi, urmând că dacă am fi nevoiţi să o restituim, să
restituim numai materialul inutil pentru noi din aceste 17 lăzi, iar materialul util
să ne rămână nouă. Din nenrocire instituţia care solicită pe seama ei această
arhivă a luat cunoştinţă chiar de existenţa materialului destinat a fi reţinut. ( ... )
13

Ibidem, f. 7.
1bidem, f. 9.
15
Ibidem, f. 10.
14
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Subsemnatul insistă stăruitor nu numai contra predării ei ci şi pentru
formularea unui răspuns din care să rezulte că nu avem nicio ştire de existenţa
unei astfel de archive 16 •
Într-un referat întocmit la aceeaşi dată, 30 octombrie 1936, un alt angajat
al Direcţiei Presei, Petre Iacob consemna că arhiva secretă a Ministerului de
Interne maghiar, care prezenta puţin interes pentru români, a fost depozitată în 19
lăzi iar piesele documentare preţioase ordonate, separat, în 2 dulapuri. Până la
urmă, din lipsă de spaţiu, tezaurul documentar din cele 2 dulapuri a fost aşezat tot
în nişte lăzi şi păstrat la un loc cu cealaltă arhivă 17 .
A vând în vedere că existau dese scurgeri de informaţii în legătură cu
existenţa acelui tezaur arhivistic, autorităţile au decis ca faimoasa arhivă să fie
predată Bibliotecii Academiei Române spre a fi valorificată ştiinţific de către
cercetători. Astfel, la 6 noiembrie 1936, Academia Română confirma într-un
înscris că primise de la Serviciul Presei din Ministerul Afacerilor Străine un
număr de 22 de lăzi cu documente 18 .
Dacă Armata Română a reuşit să captureze în 1919 arhiva Poliţiei Secrete
maghiare şi să recupereze documentele Poliţiei de Siguranţă române, ridicate de
Puterile Centrale de la Bucureşti şi duse la Budapesta, în schimb arhiva Siguranţei
Statului, evacuată iniţial la Iaşi şi predată ulterior, în 1917, la Moscova nu a mai
putut fi recuperată. După cum rezultă din raportul Serviciului Arhivelor din cadrul
Direcţiei Generale a Poliţiei, redactat la 18 aprilie 193 7, arhiva Siguranţei Statului
din România se afla la acea dată tot în U.R.S.S. 19 şi probabil că la Moscova se află
şi în ziua de astăzi.

16

Ibidem, f. 13.
Ibidem, f. 14.
18
Ibidem, f. 18.
19
A.N.I.C., fond Direcţia Generală a Poliţiei, d. 2511918, f. 60.
17
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PROCES

VERBAL

Astazi 16 Mai 1931 ;
Noi,Zenobie Pacl i şanu,Dire ctor General del a Pre9ed i nţ 1 e
Cons i liul~! de Miniştri,Niculae Rusu,şef de secţie şi Dioni . 1(
Nobilescu,rerer ent din Direcţi a Presei si Infor :uaţ U lor de pe
Iâng! Ministerul Afaceri l or Str ~ ine,!n urma deleg aţ ie i ce am
~ ~
primit,am proced~ t · l a ridicarea arhivei secrete a Mini ~ t ruluj ~
de Interne Maghi r,care se afla depozitatu in vechiul local al
In t E
Ministerului nostru de Interne,in modul urm ~ tor:
Noi ,Nicolae Rusu s i Dioni si e Nobilescu 1 am r~cl icat ar- re se
hiva dela Mini ster ul de Int e:-ne, i ar eu Zenobie P~cliş a nu ,am 3:xBud•
luat-o !n pr ·mire,dupa cum urmeaz a:
'om
11 Un dos :. r din anul 1876.t.
1/Unul din 1897
2/ Doua dosare uin anul 18~7
6/Sase din 1698
1/Un dosar din anul 1878
8/0nt din 1899
1/Un dosar din anul 1879
4/Pâtru din 1900
!ch:l
~ Un dosar din 1880
5/Cinci din 1901
2/ Doua dos ar e di n 1881
5/Cinci din 1902
Leac
2/Dou~ diri 1882
5/Cinc i din 1903
3/Trei din 1883
4/Patr u din 1904
:-eg
3/Trei din 1884
5/Cinci din 1905
6/~se din 1906
1/Unul din 1885·
'l.t
1/Unul din 1886
7/ a pte din 1907
12/ uasnrez e ce di n 1908
2/Doua din 1887
l Il
4/Patru'din 1909
2/Doua din 1888
2/Două din 1889
6/Sase din 1910
itl'\
1/Unul din 1890
4/Patru din 1911
2/Două din 1891
6/Sase din 1912 ·
Pl
2/n>ua din 1892
12/Douasprezece din 1913
1/Unul din 1893
30/Treizeci diJl 1914
3/1'rei din 1894
28/Douazeci si opt din 1915 :>n
4/ltru din 1895
37/Treizeci si sapte din 191~
8/0pt din 1896
42/Patruzeci si doull din 191,
Deasemenea un numar de 40(patruzeci)de . dosare coprinzând
lucrari razlete din diferiţi ani.Deci in total un numnr de
324(tre1sute douăzeci si patru) dosere vechi.
i
~asemenea un numar de 222(Douasute douazeci si doua}
intocaite de noi in anii 1923,1924 şi 1928 din piese extrase p
din dosarele vechi mai sus amintite,precum şi un index a lt&batic.
E
De asemenea un num&r de ??(şaptezeci si şapte~egistre di~
ferite apartinând acestei arh1ve 1 precum şi un numar de

-

,

Proces-verbal din 1933 prin care angajaţii Direcţiei Presei din Ministerul de Externe
preiau de la Ministerul de Interne arhiva Poliţiei Secrete Maghiare din anii 1876-1917
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PALATUL
CAMEREI DE COMERT SI INDUSTRIE BACĂU
' '

Mihai CEUCĂ
Le Palais
de la Chambre de Commerce et d'lndustrie de Bacău

Resume
La Chambre de Commerce et d'Industrie du departement de Bacău a ete fondee
en 1865 et son activite a ete adaptee en permanence, en fonction des modifications
ulterieures des lois de fonctionnement.
Le developpement du commerce et de !'industrie de la Roumanie a determine une
croissance du râie de la Chambre de Commerce et d'Industrie dans l'evolution
economique locale et du pays et l'activite est devenue toujours plus complexe.
Pour satisfaire les nouvelles necessites, en 1930, l'institution a achete un
immeuble destine â son siege administratif. C'etait un bâtiment imposant et il a vite ete
appele le "Palais" par les citoyens de la viile.
C'est l'histoire de la place ou le bâtiment a ete construit et celle de la propriete
sur l'immeuble qui constituent le sujet de ce documentaire.
Les informations qu'on tient des archives de la viile de Bacău ont offert la
possibilite de devoiler toute l'histoire sur l'immeuble, en ajoutant aussi beaucoup d'autres
details interessants.
Mots cit!: viile Bacău, architecture, palais, archives, commerce, industrie.
Cu o existenţă atestată documentar de peste 600 de ani, municipiul Bacău
s-a format ca aglomeraţie urbană beneficiind de poziţia sa geografică, situată
aproape de confluenţa râurilor Siret şi Bistriţa, precum şi ca oraş de hotar către
Muntenia şi Ardeal, poartă de intrare a negustorilor munteni şi ardeleni, drum de
ieşire a negustorilor moldoveni şi polonezi. Oraş de vamă în comerţul
internaţional al Evului mediu, Bacău! s-a putut dezvolta ca urbe, dar a fost mereu
cotat drept oraş mic al ţinutului. În anul 1820, urbea Bacău avea 557 capi de
familie, în timp ce Romanul avea 743, iar Tg.Ocna 815 1 • În urbe erau 22 de case
boiereşti, dintre acestea doar câteva cu aspect semnificativ ca arhitectură. De
altfel, peisajul arhitectonic al urbei este oglinda evoluţiei oraşului. La jumătatea
secolului al XIX-lea, Bacău! oferea imaginea unui orăşel cu un viitor nesigur.
Zona centrală a urbei era dominată de casa lui Morţun (devenită sediu al
Primăriei), de oborul de vite, câteva biserici (Buna Vestire, Sfântul Nicolae 1

"Acta Bacoviensia" nr. IV/2009 p. 14.

155
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia XII 1 2017
ortodoxă, Sfântul Nicolae - catolică, Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, Sfinţii

Arhangheli Mihail şi Gavril - armenească), alte câteva case boiereşti mai
"răsărite". În rest, mahalalele erau o aglomerare de sute de dughene amplasate
haotic. Imaginea este confirmată de un martor ocular al epocii, Costache Radu
care mărturisea: "Pe atunci nu se puteau numi clădiri decât casa lui Morţun unde e
acum Primăria, casa Milicescu în locul căreia s-a zidit Liceul, casa MavromatiSion în locul căreia s-a construit Palatul municipal, Şcoala Domnească aflată şi
astăzi alături de Şcoala de Băieţi Nr. 1 şi alte vreo 5 sau 6 case boiereşti şi
negustoreşti. Restul, şi mai cu seamă uliţa mare, erau compuse din barace mici, în
2
pământ, cu podeţuri înaintea uşilor şi cu muşchiu verde pe acoperământuri" •
După obţinerea independenţei de stat, odată cu consolidarea economică
locală şi naţională, s-au făcut simţite şi efectele în evoluţia arhitecturii oraşului.
Edificiile publice construite schimbau aspectul arhitectural. Clădirea Palatului
Administrativ (1889), Palatul Ateneului cultural cu turnul de observaţie pentru
pompieri (1896), clădirea Liceului Ferdinand I (1891 ), cea a gării oraşului (1872)
"Turnul de apă", deveneau, rând pe rând, simboluri ale localităţii. Acestora li se
adăugau cele câteva clădiri ale hotelurilor care jalonau strada Centrală. În acelaşi
timp, s-a intensificat şi construirea clădirilor particulare. În vechea zonă centrală a
oraşului s-au înmulţit casele funcţionarilor şi reprezentanţilor tinerei burghezii
mici şi mijlocii. Chiar dacă aveau un stil arhitectural modest, clădirile de tip
"vagon", cu prăvălie la parter şi apartament la etaj transformau peisajul stradal în
unul pe verticală. Suprafeţele mici de teren disponibile în zona centrală obligau
proprietarii să accepte case cu faţada la stradă şi curţi mici, laterale. Doar casele
boiereşti aparţinând potentaţilor politici sau marilor proprietari şi industriaşi,
beneficiind de terenuri generoase oferite de zonele mai depărtate de centru, aveau
o alură monumentală, cu curţi şi grădini spectaculoase. La începutul secolului al
XX-lea, atunci cînd zona centrală se extindea rapid către periferia oraşului, în
zona de sud a apărut o construcţie care a obţinut repede statutul de "palat". Era o
clădire concepută după regulile de compoziţie şi decoraţie arhitecturală existente
în epocă. Stilul general era unul eclectic, destul de obişnuit pentru acea perioadă,
după ce marile curente, cel clasic şi apoi barocul care au dominat concepţia
arhitecturală până la sfârşitul secolului XIX, se aflau în perioada de declin şi erau
contestate de promotorii modernismului care avea să se afirme după anii '30 în
arhitectură. Construcţia se desfăşura pe două niveluri, la parter având spaţii de
protocol, iar la etaj, spaţii pentru locuit. Parterul era tratat ca un soclu având
bosaje sau asize orizontale pentru a-i sublinia stabilitatea. Ferestrele erau în
arcadă, având ancadramente cu decoraţii florale. Între parter şi etaj a fost
desfăşurat un profil decorativ, care separa cele două niveluri pe tot perimetrul
construcţiei.
2

Costache Radu, Bacău/ de la 1850 la 1900, Tip. Margulius, Bacău, 1906, p. 7.
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Etajul era spectaculos, având pe

faţada

dinspre

stradă două

logii ample, sub formă
de
arcade,
decorate,
de
asemenea, cu ancadramente
florale. Se puteau observa
elemente decorative inspirate
din arhitectura clasică, socluri,
capiteluri, chei de boltă şi
profiluri decorative aplicate. La
etaj
se
mai
observa
desfăşurarea perimetrală a unor
pilastri andosaţi, de fapt, nişte
decoraţiuni
obţinute
pnn
prelucrarea tencuielilor în
relief. Acoperişul era de tip
şarpantă, iar în dreptul faţadei
principale acesta primea un
fronton sub formă de arc de
cerc amintind de frontoanele
decorative
ale
clădirilor
baroce. Chiar
dacă,
pe
ansamblu, clădirea putea fi
considerată destul de modestă
ca valoare arhitecturală, uşor
provincială,
ea
era
reprezentativă pentru burghezia
din societatea românească a
anilor '20-'30 din secolul

trecut.
Istoria locului unde a fost construită clădirea precum şi cea a proprietăţii
asupra clădirii până să fi ajuns sediul Camerei de Comerţ şi Industrie (C.C.I.) din
Bacău a fost un motiv provocator pentru cercetarea documentelor aflate în
patrimoniul arhivistic local. Istoria porneşte de la începutul secolului al XIX-lea,
atunci când, pentru a asigura dezvoltarea economică a României, au fost
promovate şi votate mai multe legi favorabile investitorilor, legi care facilitau
investiţiile străine.

Prin anii 1880-83 erau deja în Bacău şi în împrejurimile sale câteva familii
de cetăţeni occidentali, aflaţi sub protecţia legii, care puneau bazele micii
producţii industrial-agrare. La Răcăciuni trăia familia de agricultori Grivel. Capul
familiei era Felix Grivel, cetăţean străin de origine geneveză, supus elveţian. Soţia
sa, Tereza Grivel, fostă Hartman, era originară din Comăneşti. În anul 1884 Felix
Grivel cumpără în Bacău, pe strada Precistei, un teren viran de aproape un hectar
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pe care construieşte un conac. Tranzacţia a fost aprobată, conform uzanţelor
acelor timpuri, prin Decret regal 3 .
Prinzând rădăcini în Bacău, Felix Grivel s-a hotărât să devină industriaş şi,
ca urmare, a investit în producţia de bere. A cumpărat de la Emil Fischer şi
Catinca Drăgoianu terenul de la marşinea oraşului, vecin cu ţarina oraşului, pe
care se afla vechiul "han cu cerdac" . Tranzacţia a fost oficializată şi actele de
vânzare-cumpărare au fost transcrise de Tribunalul Bacău la nr. 79 din 7 februarie
1891 şi nr. 753 din 20 decembrie 1893. Vânzătorul nu şi-a rezervat niciun
privilegiu asupra terenului vândut 5 . Pe acest teren a fost construită şi amenajată
"Fabrica de bere, cu aburi, F. GRIVEL" care a devenit în scurt timp un simbol al
micii industrii băcăuane iar berea "Grivel" un brand al oraşului.
Afacerea industriaşului elveţian prospera şi se profilau zile frumoase
pentru proprietar şi familia sa. Drumul prosperităţii s-a frânt însă brusc atunci
când, în ziua de 23 decembrie 1902, Felix Grivel a căzut pradă unei fatale bronhopneumonii. La numai 57 de ani, viaţa sa se stingea. Fabrica de bere şi afacerea au
fost preluate de unul dintre cei doi fii moştenitori, August Grivel, născut în
comuna Tomeşti-Putna la data de 6 noiembrie 1875. Misiune dificilă pentru un
tânăr de numai 27 de ani. Lucrase împreună cu tatăl său şi cunoştea tehnologia
fabricării berii dar, nu beneficia încă de spiritul de luptă şi de ajutorul partenerilor
comercianţi pe frontul dur al concurenţei. Se apropiau ani grei pentru capitalul
românesc şi numai originea elveţiană a tânărului August Grivel nu era suficientă
în condiţiile în care fabricile mari şi capitalul străin sufocau mica industrie
românească. El a fost nevoit să declare falimentul fabricii şi au urmat ani dificili
pentru familia sa.
În martie 1908, Monitorul Oficial nr. 272 publica petiţia adresată de
creditori Tribunalului Bacău, prin care cereau "punerea în vânzare cu licitaţie
publică a părţii indivize din imobilele situate în Bacău, proprietate a d-lui August
Grivel". Erau scoase la licitatie terenurile cu case din strada Precista nr. 30 si din
str. Bacău-Focşani nr. 47, precum şi terenul din strada Bacău-Focşani nr. 28 cu
fabrica de bere şi atenansele sale.
Tentativele de vânzare au eşuat rând pe rând şi abia în anul 1916 fabrica a
fost vândută lui Ioan Theodor Rădulescu, din Bucureşti, cu actul autentificat şi
transcris de Tribunalul Bacău sub nr. 342 şi 1234/1916. Perioada Primului Razboi
Mondial a fost una nefavorabilă menţinerii unei afaceri în provincie şi, ca urmare,
proprietarul bucureştean a vândut fabrica unui băcăuan. Noul proprietar a devenit
marele comerciant băcăuan, cunoscutul angrosist de cereale, Osias Herscovici.
Tranzacţia a fost consemnată şi transcrisă la Tribunalul Bacău sub nr. 632 şi
3

Monitorul Oficial nr. 132/1884.
Costache Radu, op.cit., p. 52.
5
Arhivele Naţionale Bacău, fond CCI Bacău, d. 6/1930, f. 57.
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11390/1923. Valoarea tranzacţiei era de 3 milioane lei şi suma a fost achitată până
la data de 1 mai 1924. Pe clădirea fabricii a fost montată o nouă firmă, pe care se
putea citi "Wally". Ziarul "Bacăul" 6 încerca să reînsufleţească speranţa publicând
frecvent o reclamă desfăşurată pe două coloane: "Fabrica de bere şi maltz
"WALLY", proprietar Osias Herşcovici din Bacău, aduce la cunoştinţa
debitanţilor de băuturi că are un însemnat lagăr de BERE de calitate bună şi poate
să servească prompt la cerere ori ce cantităţi la preţuri convenabile". În timp ce
fabrica era prezentată ca fiind solidă din punct de vedere financiar şi comercial,
ziarul local "Aurora Bacăului", organul Partidului Ţărănesc din judeţ, anunţa în
mod surprinzător pe cititorii săi că: " ... la 27 martie 1927 fabrica de bere Wally a
fost cumpărată de către Societatea în nume colectiv Mihail Fodor, Martin Fodor si
Matei Netto. Din sorginte sigură, aflăm că s-a plătit întreaga sumă, ceia-ce ne
îndritueşte să sperăm că berea se va ieftini, fabrica neavând greutăţile unor
obligaţiuni financiare. Berea se va desface sub numele de BRIGADIRU". Actul
de vânzare-cumpărare a fost autentificat şi transcris la Tribunalul Bacău sub nr.
1487 şi 2133/1927. Preţul de vânzare consemnat era de 5 milioane lei.
f abrica de Bere Orivcl

Salutare din

Bacău.

Însă, după numai doi ani, datorită crizei economice care copleşise industria
şi comerţul,

perspectiva

financiară

a

activităţii

fabricii se închidea într-un orizont

cenuşiu. În acest context socio-economic aflăm din ziarul "Bacăul" din 9

decembrie 1929, titrat cu caractere foarte mari,
6

că

s-a produs: "Marele incendiu

ldem, Colecţia de publicaţii periodice
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dela fabrica de bere M. Fodor". Un focar de incendiu localizat "într-o magazie din
fundul fabricii s-a extins cu repeziciune uimitoare datorită vântului foarte
puternic." Autorităţile locale sosite la faţa locului au constatat cu surprindere ce a
ars: " ... a fost distrusă întreaga clădire a fabricii, cu toate instalaţiunile respective:
sala de fermentaţie, sala căzilor, sala maşinilor, sala de aprovizionare şi umplere
precum şi marea magazie, în care se găsea o cantitate enormă de orz şi meiu.
Magaziile de sticle şi butoaie au fost complet distruse. Au scăpat neatinse doar
birourile fabricii, în care se găseau registrele. Pagubele se cifreaza la 8 milioane
de lei. Fabrica era asigurată pentru suma de 32 milioane de lei la Societatea de
Asigurări Guardian." Sfârşitul "anului de foc" 1929 a marcat transformarea în
cenuşă a singurei fabrici de bere din Bacău dar, şi faptul că se alesese scrumul şi
din mica industrie băcăuană a berii, bazată pe capitalul românesc.

Revenind la fazele schimbării proprietarilor fabricii de bere, să insistăm pe
momentul tranzacţiei dintre Osias Herşcovici şi Mihai Fodor et comp. Trebuie
evidenţiat faptul că la vânzarea fabricii şi a terenului aferent de circa 9.000 mp,
prevăzător, proprietarul Osias Herşcovici (devenit şi vicepreşedinte al Camerei de
Comerţ şi Industrie Bacău) a reţinut de la vânzare o suprafaţă de teren de 2.218
mp. În actul de vânzare 7, înscris laTribunalul Bacău sub nr. 1487/1927, la punctul
A.a1.a, se prevedea că din terenul afectat fabricii de bere care se vindea, se
excepta la vânzare "casa mea de locuit cu garajul şi cu tot locul ei după
îngrădi tura din faţă şi cea în curs de finalizare. "
7

Idem, fond CCI Bacău, d.6/1930, f.59
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Pentru construcţia casei de locuit, cetăţeanul Osias Herşcovici depusese
cererea de eliberare a autorizaţiei de construcţie înregistrată la Primăria Bacău sub
numărul 3506 din 3 mai 1923 8 . Inginerul-şef din cadrul secţiei de urbanism a
avizat favorabil cererea, recomandând "a se permite solicitantului construirea unei
case de locuit cu două etaje, din zidărie de cărămidă, pe locul său din curtea
fabricii de bere de la nr. 28 al străzii Bacău-Focşani". În baza acestei
recomandări şi după plata taxei aferente suprafeţei construite de circa 350 mp, în
sumă de 490 de lei, a fost eliberată autorizaţia nr. 3591 din 20 iunie 1923.
Construcţia a fost finalizată în toamna anului 1925.
Chiar dacă pentru specialiştii în arhitectură imobilul nu constituia un
monument arhitectural, clădirea atrăgea atenţia trecătorilor datorită dimensiunilor
şi omamentelor exterioare, fiind apreciată pozitiv şi de specialiştii locali. Într-o
expertiză9 efectuată în luna mai a anului 1930 de către arhitectul-şef al oraşului,
renumitul arhitect George Sterian, găsim consemnată o cercetare, verificare
tehnică şi evaluare detaliată a imobilului şi proprietăţii. Ilustrul arhitect a constat
că " ... întinderea locului proprietăţii Domnului Osias Herşcovici este situată pe
Calea Mărăşeşti nr. 28, care este artera principală a oraşului şi nu departe de
centru. Întinderea terenului proprietăţii este de 2.218 mp. El este mărginit la Nord
şi la Apus de proprietatea Mihail Fodor şi Comp., la Sud de proprietatea judeţului,
iar la Răsărit de Calea Mărăşeşti. Partea dinspre Nord, proprietatea dlui M
Fodor este ocupată de o fabrică de bere distrusă de un incendiu. Această fabrică
nu se va mai putea reconstrui dacă se vor aplica Legile Sanitare actuale, cât şi
Planul de Sistematizare care interzic construirea de orice fel de fabrică pe acel
loc, care este considerat ca făcând parte din centrul oraşului şi din Cartierul
Comercial, care este menit să se întindă mai departe, până dincolo de Spitalul
Pavel şi Ana Cristea. Partea dinspre Miază-zi, proprietatea judeţului, astăzi loc
viran, este destinată conform Planului de Sistematizare a fi clădită şi a face parte
din Cartierul Comercial, acest loc va cuprinde o stradă mărginaşă cu proprietatea
Herşcovici, care va servi de comunicaţie între Calea Mărăşeşti şi noul cartier care
se va construi spre Apusul oraşului; aşa că, pe viitor, locul proprietăţii va fi
mărginit cu străzi importante pe trei părţi. Acest loc, a cărui valoare va creşte mult
în viitor, poate fi evaluat de pe acum cu preţul de 600 lei/mp, adică la o valoare
totală de 1.336.800 lei. Construcţia imobilului principal care se află pe acel loc
ocupă o suprafaţă de 34 7 mp. El este cu etaj şi parter şi în parte cu subsol, are un
pod luminos care poate fi mansardat şi transformat în locuinţă. Imobilul este
aşezat cu faţada spre Calea Mărăşeşti. Parterul posedă în faţă două camere mari şi
un antret, camere de serviciu, scări interioare, terase, scări exterioare,
degajamente, closete etc. Etajul de sus se compune din zece încăperi de locuit în
8

9

Idem, fond Primăria oraş Bacău, d. 511923, f. 42.
Idem, fond CCI Bacău, d. 6/1930, f. 66-70.
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afară

de băi , closete şi degajamente şi scări care toate corespund încăperilor din
parter. Din aceste încăperi de la etaj sunt cinci, cu o suprafaţă mai mare, care pot
servi de saloane. Subsolul posedă spălătorie, camere de serviciu şi pivniţe. Podul,
spaţios şi luminos, poate fi locuit şi forma încă un etaj de apartamente de 5-6
camere locuibile dacă acest pod s-ar utiliza şi ar forma un al doilea etaj mansardat
din care ar rămâne loc de ajuns pentru pod.
Construcţia este făcută cu multă îngrijire şi solid lucrată, deoarece de la
data construcţiei , în anul 1925, şi până acum nu s-a ivit nici cea mai mică
defectuozitate, la fundaţie, la zidărie, la tencuieli, la învelitoare, nici la
instalaţiunile speciale. Canalizările şi instalaţiunile speciale de lumină, încălzit,
apă şi canal, precum şi burlanele de scurgere sunt fără cusur şi aşezate în mod
foarte judicios precum şi trotuarele pentru a înlătura infiltraţi unile de apă.
Aspectul exterior: fără a intra în descrieri de arhitectură, genul clădirii se
poate considera ca fiind bogat şi chiar monumental.

Interiorul este amenajat bine şi confortabil ca încăperi şi degajamente,
decoraţiunea încăperilor este bogată şi totodată sobră, atât plafoanele cât şi frizele,
care sunt frumoase, sunt făcute de stucatură de meşteri abili şi conştiincioşi ,
tavanele sunt izolate de planşeu pentru păstrarea căldurii şi înlăturarea
zgomotului. Pereţii sunt tapisaţi cu "Teko" lavabil în camerele principale, iar
celelalte camere, mai puţin importante, sunt decorate cu o zugrăveală foarte bine
executată. Scara principală este de stejar vechi, masiv şi sculptat. Aproape în toate
încăperile sunt parchete din stejar făcute cu îngrijire şi care sunt în stare bună.
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Toată tâmplăria

este, de asemeni, bine executată. Uşile şi ferestrele exterioare sunt
de stejar. Uşile din interior la camerele principale sunt pe ambele feţe ornate cu
oglizi bizotate. Încălzitul este prevăzut complect în toată clădirea şi se face prin
sobe de faianţă de preţ şi decorative, în culoarea tapetului de la fiecare cameră, ele
funcţionează bine. Bucătăria este cu pereţi de faianţă, de asemenea sălile de băi şi
closetele, care, toate, sunt prevăzute cu aparate sanitare moderne.
Dependinţele din fundul curţii se compun din 2 pavilioane, unul din zidărie
cu etaj, acela de zidărie are la parter un garaj pentru 2 automobile şi la etaj două
camere de locuit. Al doilea pavilion este de lemn şi serveşte de magazie.
Clădirea principală construită cu îngrijire, cu fundaţii sănătoase şi adânci
de beton, cu o zidărie de asemenea sănătoasă, având în vedere că este făcută fără
economie meschină, amenajată şi decorată luxos, că tâmplăria şi parchetele sunt
de stejar, că sobele sunt de faianţă alese, decoraţia scumpă a pereţilor şi a
tavanelor, având în vedere în sfârşit amenajarea modernă şi gospodărească a
întregii clădiri, ea nu se poate evalua după socotelile noastre la mai puţin de
20.000 lei/mp de loc ocupat pe teren, suprafaţa care este de 347 mp având în
vedere că această construcţie are subsol, parter şi etaj.
Consideraţiunile şi rezervele care se pot face in ceeace priveşte viitorul
acestui imobil sunt următoarele:
1. Terenul de 2.218 mp nefiind ocupat de clădiri decât pe o suprafaţă de
vreo 400 mp, restul de 800 mp rămâne disponibil pentru alte clădiri care pot fi
construite in viitor rămânând incă vreo 1.000 mp liberi pentru curţi şi grădini.
2. Imobilul cum se prezintă actualmente faţă de evoluţia socială de astăzi,
nu mai poate servi de locuinţă particulară, fiindcă dimensiunile şi numărul
încăperilor de recepţie, adică saloanlele sunt in disproporţiune cu cerinţele de
astăzi, chiar pentru un bogătaş.
3. Un asemenea imobil nu mai poate servi astăzi şi in viitor decât pentru o
instituţie publică a statului, particulară sau comunală de capacitate potrivită,
cum ar fi un local admnistrativ mai restrâns, o bancă, o societate de asigurare,
etc., care cer săli de intruniri pentru comitete, câteva birouri şi un apartament de
locuinţă. "
Consideraţiile arhitectului-şef, om cu o vastă experienţă profesională, dar
şi cu strânse relaţii cu marile personalităţi economice şi politice din România,
prefigurau viitoarea situaţie a numeroase clădiri construite, dar care nu mai puteau
păstra destinaţiile iniţiale în noua situaţie economică şi financiară a ţării.
Analiza şi previziunile conţinute în expertiza arhitectului erau însuşite şi
susţinute şi de instituţiile de statistică economică, financiară şi comercială.
Acestea, însă, preconizau o ascensiune viitoare a marilor companii străine în
detrimentul celor autohtone şi mai cu seamă, a celor mici. Una dintre instituţiile
implicate în influenţarea viitorului economic al ţării era C.C.I. din Bacău.
Înfiinţată legal încă din anul 1865, activitatea ei s-a adaptat permanent la
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modificările

ulterioare ale legilor specifice de funcţionare. Evoluţia crescătoare a
comerţului şi industriei din România a determinat o creştere a rolului Camerelor
de Comerţ şi Industrie în evoluţia economică a ţării şi activitatea lor a devenit
mereu mai complexă. Pentru a satisface noile necesităţi se impuneau reorganizări
ale instituţiilor, creşteri ale schemei de personal şi, implicit, ale spaţiilor
administrative. În anul 1930, C.C.I. din Bacău şi-a propus să cumpere o clădire
destinată sediului său administrativ. În programul 10 de perspectivă aprobat de
Consiliul de Administraţie al C.C.I. din Bacău în anul 1930 figurau sarcinile
prioritare şi lucrări practice de interes local, printre care înfiinţări de şcoli şi
instituţiuni de cultură profesională, subvenţii acordate diferitelor instituţiuni
publice, economice şi de binefacere, ajutorarea elevilor şi studenţilor săraci cu
burse anuale, haine şi încălţăminte, ajutorarea comercianţilor decăzuţi, "cumpărări
de clădiri şi imobile, pentru Cameră şi diferite instituţiuni pendinte de ea".
Acţiunea de achiziţionare a unui local propriu pentru serviciile şi birourile
C.C.I. din Bacău a fost declanşată la începutul anului 1930. Cererea de oferte
lansată în presa locală impunea printre cerinţele pentru clădirile ofertate,
apropierea cât mai mare faţă de centrul administrativ şi comercial al oraşului,
destule mcaperi pentru şedinţele consiliului, comisiunilor, biurourile
funcţionarilor, bibliotecii şi pentru expoziţii etc.
Văzând în cererea C.C.I. o sansă de rezolvare a situatiilor financiare în
'
'
care ajunseseră din cauza crizei economice, numeroşi băcăuani, persoane fizice şi
juridice, au depus oferte la secretariatul Camerei. O comisie formată din
personalităţi marcante ale instituţiei (N.N. Damian - preşedinte, 1. Feldher vicepreşedinte, C. Nădejde - membru în Consiliul de Direcţie, C. Cristoveanu,
ing.Theodor Blaşca, Matei Netto, Iancu Bercovici - membri în Consiliul de
Administraţie al C.C.I. din Bacău) a studiat ofertele depuse de către mai mulţi
proprietari din oraş, a vizitat şi cercetat fiecare dintre imobilele oferite. După
examinarea la faţa locului atât a clădirilor din punct de vedere al încăperilor
necesare C.C.I., precum şi din expertizele primite asupra solidităţii, stării de fapt
şi felului în care se prezenta fiecare construcţie oferită, comisia a întocmit, în ziua
de 7 iulie 1930, un proces-verbal 11 cu constatări şi recomandări. Dintre concluziile
comisiei se evidenţia faptul că au fost respinse multe oferte ca nefiind conforme
cu cerinţele din cererea de ofertă. Astfel, au fost respinse ofertele dr. P. Adam,
înreg. la nr. 1836/930, pentru imobilul proprietatea sa din Bacău, str. Oituz nr. 13,
Rosa Bigman, înreg. la nr. 1837/930, pentru imobilul proprietatea sa din Bacău,
str. 1O Mai nr. 2 şi Ana dr. Craus, înreg. la nr. 1819/930, pentru imobilul din
Bacău, Calea Mărăşeşti nr.13, deoarece "imobilele cuprinse în aceste trei oferte nu
corespund, din niciun punct de vedere, scopului şi necesităţilor C.C.I. şi, ca atare,
10
11

Buletinul oficial al C.C.I. Circumscripţia Bacău, Tipografia "Gutenberg", Bacău, 1931.
Arhivele Naţionale Bacău, fond CCI Bacău, d.611930, f. 40-43.
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nu prezintă niciun interes." Oferta lui Samuil Margulius, înreg. la nr. 1858/930,
pentru imobilul proprietatea sa din Bacău, Calea Regele Ferdinand nr. 14, a fost
găsită "extrem de exagerată cu preţul oferit de 6 milioane lei, ţinând seama că
pentru a se face restaurările, adăugirile, modificările şi reparaţiunile necesare
acestui imobil, ar mai acuza o cheltuială minimă de 3,5-4 milioane lei, peste preţul
oferit". Oferta moştenitorului defunctului farmacist 1. Vogel, înreg. la nr.
1891/930, pentru imobilul din Bacău, str. Regele Ferdinand, construcţie veche,
care "trebuia completamente refăcută", a fost la rându-i respinsă. Oferta
Creditului Extern Bucureşti, înreg. la nr. 1800/930, pentru imobilul din Bacău, str.
General Averescu (fosta proprietate Max Singer), deşi era de numai 1.450.000 de
lei, a fost refuzată deoarece "întreaga construcţie a cestui imobil este şubredă."
Soţii Cerna şi Israil Hazu nu au avut, nici ei, câştig de cauză cu oferta înreg. la nr.
1469/930, pentru imobilul proprietatea lor din str. Regele Ferdinand nr. 6, "casă
cu aparenţă de construcţie masivă, dar care prezintă crăpături şi deplasări înspre
vecinătatea Băncii Oituzului şi necesită modificări, dărâmări de pereţi la etaj."
Aceeaşi neşansă a avut-o şi oferta lui Ernest Patrichi, înregistrată la nr. 1799/930,
cu suplimentul ei înreg. la nr. 1809/930, pentru imobilul din Bacău, str. Regele
Ferdinand (hotel Central). Motivaţia susţinea că imobilul "este o clădire veche,
dar masivă, cu parter şi etaj. Ofertantul vinde numai o parte din acest imobil,
construcţia ar cere o modificare radicală, numeroase transformări şi adăugiri
costisitoare, deplasări de pereţi şi schimbări de încăperi, înlocuirea sobelor şi alte
numeroase îmbunătăţiri ceeace ar greva preţul acestui imobil"
Referitor la oferta lui Osias Herşcovici, înreg. la nr. 1799/930, pentru
imobilul proprietatea sa din Bacău, Calea Mărăşeşti nr. 28, comisia a consemnat:
"având în vedere planul prezentat de ofertant şi raportul de expertiză întocmit de
domnul arhitect-şef al municipiului Bacău care evaluiază tehnic şi financiar
imobilul, se constată că imobilul este o construcţie nouă, masivă, aşezată pe artera
principală a oraşului şi în apropierea centrului, cu întinderea locului acestei
proprietăţi de 2.218 mp. Încăperile sunt împărţite avantajos, având saloane de
dimensiuni şi volum mare. Clădirea este compusă din 12 încăperi la parter, iar
etajul este împărţit în 1O încăperi de locuit. Toate încăperile sunt parchetate - în
afară de băi şi closete, subsol şi pivniţă. Toate sunt în stare perfectă. Construcţia
este executată cu îngrijire şi solidă, înzestrată cu canalizări şi instalaţii de lumină
electrică, tâmplărie bine executată, uşile şi ferestrele exterioare de stejar,
încălzirea prevăzută cu sobe de faianţă din străinătate. Dependinţele din fundul
curţii sunt compuse din 2 pavilioane, din care unul din zidărie cu etaj având 2
camere de locuit şi al 2-lea de lemn, servind ca magazie, toate în perfectă stare şi
executate cu material rezistent, cu fundaţiuni sănătoase şi adânci de beton, cu
zidărie trainic executată. Aspectul general din interior ca şi cel exterior se prezintă
în condiţiuni de arhitectură excelentă. Grilajul montat pe soclu de beton pe o
lungime de 25 m, inclusiv porţile de fier, pornind împrejmuirea spre stradă,
165
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia XII 1 2017
trotuare, amenajări de grădini şi împrejmuirea de lemn din fundul curţii fiind în
stare bună, toate acestea dau complexului clădirii o estetică şi înfăţişare care nu
lasă nimic de dorit, formând, în toată concepţia cuvântului, un "Palat" demn şi
corespunzător intenţiei instituţiei noastre de a favoriza şi oraşului un edificiu
public care va conta ca primul în oraşul Bacău ... "
" ... Considerând că în urma constatărilor făcute de comisiunea C.C.I., acest
imobil a fost găsit singurul propriu şi corespunzător nevoilor actuale şi pentru
viitor instituţiunii noastre şi în urma tratativelor urmate, - conform mandatului
care ni s-a dat de către Consiliul de Administraţie - am reuşit a conveni cu
vânzătorul a reduce preţul iniţial al ofertei de la 5 milioane de lei la preţul real de
vânzare de 3.800.000 lei pe care comisiunea îl găseşte convenabil şi favorabil
pentru C.C.I.
Având în vedere că acest imobil astfel cum l-am constatat la faţa locului
nu reclamă nicio moficare, nici cea mai uşoară reparaţiune, adăugire sau
transformare şi considerând că odată cu imobilul vânzătorul oferă şi o bună parte
din mobilierul aflat în încăperile de la parter, Comisiunea dă aviz favorabil şi
optează pentru această construcţie, inclusiv mobilierul cuprins în inventarul
alăturat, propune şi recomandă Consiliului de Administraţie a aproba oferta dlui
Osias Herşcovici, autorizând Comitetul de Direcţie a încheia această cumpărare.
Comisiunea recomandă Consiliului de Administraţie a se aproba ca odată cu
închierea actului de vânzare-cumpărare, Comitetul de Direcţie să fie autorizat a
închiria vânzătorului Osias Herşcovici, etajul de la imobil cu lei 150.000 anual pe
un termen care se va stabili de comun acord între ambele părţi."
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Supus dezbaterii în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 27
iunie 1930, raportul a stâmit dezbateri aprinse. Majoritatea participanţilor a
apreciat favorabil munca membrilor comisiei şi au susţinut aprobarea raportului.
O puternică notă discordantă a înregistrat intervenţia lui Marin
Malhasovici. El s-a opus aprobării cumparam imobilului oferit de
vicepreşedintele C.C.I., Osias Herşcovici argumentându-şi atitudinea cu câteva
motivaţii solide. Primul considerent era faptul că la acea dată, C.C.I. nu dispunea
de suficiente fonduri şi ca urmare, investiţia era considerată inoportună. Din
punctul său de vedere, alegerea făcută de comisie nu îndeplinea principala
condiţie a cererii de ofertă, distanţa faţă de centrul oraşului.
El considera că "imobilul nu este situat chiar în centrul oraşului , acolo
unde este toată mişcarea şi viaţa comercială şi fiind la o distanţă apreciabilă motiv
pentru care, până să vină negustorii acolo vor pierde un timp apreciabil. " 12
Remarcând prevederea strecurată de comisie în finalul referatului privitoare la
închirierea etajului chiar vânzătorului, cu o sumă modică, afacerea cumpărării
sediului devenea nerentabilă. Cea mai dură dintre reacţii a avut ca subiect
moralitatea tranzacţiei. Făcând apel la regulamentul Camerei şi legislaţia în
vigoare care prevedeau clar că "membrii nu pot face fumituri etc .... ", Marin
Malhasovici a declarat că vânzarea de către Osias Herşcovici a imobilului către
institutia
la care este membru atât în consiliul de Administratie
cât si
în Comitetul
'
'
'
de Direcţie este ilegală sau, cel puţin, imorală . Ca o consecinţă firească, era chiar
convins că "şi Ministerul va evoca aceste motive, sancţionând nelegalitatea printr-o
neaprobare."

12

idem, d6/1930, f.42
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Provocat de reacţia colegului de şedinţă, vicepreşedintele Osias Herşcovici
a reacţionat în apărarea sa susţinând că nu a participat la nicio şedinţă de analiză a
ofertelor, ba, mai mult, îşi depusese demisia din funcţii "din timp". Inspirat,
preşedintele C.C.I. a confirmat, în concluziile sale asupra problemei discutate,
existenţa demisiei vicepreşedintelui. Cu această confirmare a obţinut aprobarea
propunerii comisiei de a accepta oferta pentru "Palatul Herşcovici". Inspiraţia de a
confirma o cerere, deşi ea nu fusese depusă în realitate, s-a dovedit câştigătoare.
Cererea de demisie a fost depusă ulterior, la data de 12 iulie 1930, fiind
înregistrată la nr. 1449. 13 Tranzacţia a fost ulterior aprobată şi de Minister şi
contractul de vânzare-cumpărare a fost înregistrat la Tribunalul Bacău.
Neachitând nicio rată a chiriei pentru apartamentele de la etaj, fostul proprietar a
făcut obiectul unui proces si după nouă luni de cazare gratuită, a primit hotărârea
judecătorească de a părăsi iocuinţa. În anul 1934, Osias Herşcovici a fost reales în
Consiliul de Administraţie al C.C.I. ca şef al Comisiei de Comerţ.

Camera de Comerţ şi Industrie din Bacău a utilizat sediul cumpărat până în
"anul 1949, an în care instituţia a fost desfiinţată de noul regim politic "popular".
Trecerea în proprietatea statului a bunurilor deţinute de industriaşi, comercianţi, în
general a celei mai mari părţi din proprietatea privată, a făcut ca existenţa C.C.I.
Bacău să nu mai fie necesară." 14 Clădirea abandonată a rezistat fizic până în anul
1967, când a fost demolată pentru a se reamenaja parcul "Libertăţii" şi cartierul
muncitoresc din zona aceluiaşi parc. La actuala intrare în parc, pe fostul
amplasament al clădirii, astăzi tronează statuia unui erou al evenimentelor din
decembrie 1989.
13

14

Idem, d. 611930, f. 45 .
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Bacău -File de monografie, Bacău, 2001.
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DOCUMENTE DE ARHIVĂ REFERITOARE LA
ANSAMBLUL MEMORIAL (1916-1919) AL MONUMENTULUI
ISTORIC BISERICA "SFÂNTUL NICOLAE" TÂRGU-OCNA
Dr. Ovidiu BOLDUR
Archive Documents Regarding Memorial Complex (1916-1919) of "Saint Nicolae"
Church Targu-Ocna Historic Monument
Abstract
1916-1919 Memorial complex is part of "Saint Nicolae Church of Targu-Ocna
Complex", an objective on the List of Historic Monuments of Romania. Here lies the
Heros' Cemetery from the 1st World War, which has an obelisk in its centre surrounded
by 70 tombs with funeral writing.
The way in which this cemetery, also known as "the cannons cemetery" has been
places near "Saint Nicolae" Church, through the "transfer" of the cemetery in "Poienii
Ciresoaiei"- is the subject ofthe following work.
Keywords: heroes, World War 1, "Cultul Eroilor" Society, Poieni cemetery, "Saint
Nicolae" Church Targu Ocna, memorial complex.

Încheierea Primului Război Mondial a lăsat, în cea mai mare parte,
teritoriul Europei răvăşit şi distrus. În zonele de conflict, cele mai multe pagube
le-au avut de suferit oraşele, în urma bătăliilor desfăşurate în imediata lor
apropiere, sau chiar pe străzile din interiorul lor.
Luptele armate au "slăbit" oraşele din punct de vedere urbanistic, prin
distrugerea multora dintre clădirile vechi, dar "le-au întărit identitar prin
dobândirea de către comunitatea locală a conştiinţei rolului istoric pe care
<acestea> I-au avut la un moment dat" 1• Acest fapt se poate observa şi în cazul
Târgului-Ocna, unul dintre oraşele româneşti greu încercate în timpul primei
conflagraţii mondiale 2 • Intensitatea bătăliilor purtate în imediata apropiere a urbei
moldave menţionate, în locuri de poveste şi durere, precum culmile Cireşoaiei
(789 m) şi Coşnei (772 m), dar şi insuflarea "ostaşilor români a forţei de rezistenţă
în faţa inamicului pentru a apăra fiecare petec din pământul sfânt al patriei" 3 , toate
au constituit o "piatră de încercare" pentru enoriaşii bisericilor creştine şi
Alexandru Bănică, Târgu-Ocna. Mediul urban şi dezvoltarea durabilă, Ed. Terra Nostra, Iaşi,
2010, p. 80.
2
Ibidem.
3
Corneliu Stoica, Zile de foc la porfile oraşului Târgu-Ocna. Centenarul luptelor de la Coşna şi
Cireşoaia (1917-2017), Ed. Magic Print, Oneşti, 2017, p. 2.
1
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necreştine

(indiferent dacă erau oameni simpli rămaşi la vatră, cei care luptau pe
front, politicieni şi, nu în ultimul rând, conducătorii Regatului României) au reuşit
să treacă în acele momente de cumpănă ale neamului românesc.
Jertfele eroilor care au căzut pe aceste locuri nu au fost uitate după
realizarea Marii Uniri din anul 1918. Ridicate din iniţiativa locală şi cu sprijinul
diferitor societăţi, monumentele dedicate acestor jertfe au constituit un prinos de
aducere aminte, pentru cei care se sacrificaseră pentru apărarea "the last frontier"
- Moldova4 •
În rândurile care urmează, nu vom relua informaţiile furnizate deja de
diverşi autori, ci, bazându-ne pe sursele arhivistice, vom încerca să scoatem la
lumină câteva date referitoare la modul cum unul dintre cimitirele din apropierea
oraşului Târgu-Ocna, a fost "mutat" în perimetrul urban al bisericii "Sfântul
Nicolae", biserică care va adăposti, sub cupola sa, monumentul istoric
memorial/funerar denumit Ansamblul memorial 1916-1919 5 (cod Lista
Monumentelor Istorice/2015: BC-IV-m-A-00908.03).
Cimitirul amintit mai sus este cel de la "Poienii Cireşoaiei" (în apropiere
de Târgu-Ocna). În luna aprilie a anului 1931 6, Societatea Cultul Eroilor ia la
cunoştinţă hotărârea consiliului comunal Târgu-Ocna cu privire la "chestiunea
desfiinţării cimitirului de onoare Poenii Cireşoaia, pe locul căruia se va ridica de
către această Societate o troiţă cu inscripţia cuvenită. [ ... ] Societatea intenţionează
să înceapă reconstruirea noului cimitir de onoare pe locul ce se va hotărî". Se
În afara ultimei apariţii bibliografice, menţionate în nota anterioară, bibliografia de specialitate
referitoare la monumentele ridicate pentru comemorarea luptelor din zona Târgului-Ocna,
cuprinde, printre altele, lucrări precum: Nicolae Nicolae, Societăţi şi aşezăminte pentru ridicarea
operelor comemorative, în "Revista Muzeelor şi Monumentelor. Monumente istorice şi de artă",
1977, nr. 2; Pavel 1. Curcuţă, Biserica "Sfântul Nicolae" Târgu-Ocna- monument istoric, în
"Mitropolia Moldovei şi Sucevei", 55, 1979, nr. 7-8, p. 581-583; Florian Tucă, Mircea Cociu,
Monumente ale anilor de luptă şi jertfă, Ed. Militară, Bucureşti, 1983; Corneliu Stoica,
Monumente istorice bisericeşti din Târgu-Ocna, f. e., Târgu-Ocna, 1992; "Pe aici nu se trece!".. 80 de ani - Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz ", Imprimeria "Bacovia", Bacău, 1997; Florian Tu că,
Romulus Raicu, Nicolae Ionescu, Triunghiul de foc: Mărăşti-Mărăşeşti-Oituz, Ed. Sylvi,
Bucureşti, 1997; Ştefan Pelin, Târgu-Ocna. Monumente şi personalităţi, Ed. Apolion, Constanţa,
2002; Corneliu Chirieş, Judeţul Bacău: altar de jertfă şi eroism (Monografia monumente/ar
eroilor existente în localităţile judeţului Bacău. Biografii ale unor eroi băcăuani), ed. a 11-a, Ed.
Babel, Bacău, 2009; Victor Marinovici, Cornel Carp, Cavalerii Oituzului şi istoria monumentului,
Tipografia "Carta", Oneşti, 2009; Corneliu Stoica, Istoria ilustrată a oraşului Târgului-Ocna din
cele mai vechi timpuri până la 1918, ed. a 11-a, Ed. Magic Print, Oneşti, 2009; Anton Coşa,
Monografia comunei Oituz, Ed. Magic Print, Oneşti, 2010; Vasile Apostol, File de istorie, ed. a 11-a,
Ed. Magic Print, Oneşti, 2012 şi Corneliu Stoica, Valea Trotuşului. Enciclopedie, ediţie de lux, Ed.
Magic Print, Oneşti, 20 17.
5
Referitor la Ansamblul memorial 1916-1919, doar în Florian Tucă, Mircea Cociu, op. cit., p. 388,
găsim inserată, ca sursă arhivistică, o trimitere la Arhiva Bibliotecii Muzeului Militar Central, dosar
monumente (corespondenţă privitoare la lucrări de artă monumental-comemorativă), f. 449 şi 451.
6
Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria oraşului Târgu-Ocna (1864-1950), d. 11/1931, f. 1.
4
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solicita

desfiinţarea

cimitirul

de

la

Poieni-Cireşoaia,

"reînhumându-se
necunoscuţii la Slănic-Moldova" şi înfiinţarea "unui cimitir de onoare în TârguOcna pentru Eroii cunoscuţi" 7 • Demersurile necesare erau îndreptate spre
construirea noului cimitir "pe locul şi în faţa bisericei Sf. Nicolae, singurul
potrivit pentru aceasta" 8 .
Dar, şi atunci, ca şi în zilele noastre, apar întârzâieri în rezolvarea acestei
chestiuni administrative, întârzâieri care aduc "Societăţii Cultului Eroilor
prejudicii, întrucât <aceasta> nu poate isprăvi lucrările de la Slănic-Moldova, iar
cimitirul Poeni în starea actuală neputând rămâne" 9 . Aşadar, se cerea întrunirea
Consiliului Comunal în data de 15 mai 1931, pentru a "fixa locul pentru cimitirul
de onoare al Eroilor" 10 •
Astfel, constrânşi de solicitările Societăţii "Cultul Eroilor", consilierii
Târgului-Ocnei, alături de locotenentul Agachi (de legatul Societăţii mormintelor
de război) iau "în discuţiune mutarea Cimitirului Eroilor din Poeni şi construirea
unui Cimitir al Eroilor, în oraşul Tg. Ocna, fie la Biserica [ ... ] din Gura
11
Slănicului, fie la Biserica Sf. Neculai din centrul oraşului" • S-a concluzionat că
"toate osemintele eroilor cunoscuţi şi necunoscuţi să fie reînhumaţi (sic!) în
viitorul cimitir din Biserica Sf. Neculai, cel mai potrivit loc pentru un cimitir de
onoare" (Foto 1). Iar procesul-verbal al şedinţei din 15 mai 1931 aprobă "în total
propunerea înfiinţărei cimitirului de onoare în curtea bisericei Sf. Neculai" 12 , deşi
"în ce priveşte fondul de 40.000 lei solicitaţi Primăriei, Consiliul, având în vedere
că această sumă nefiind prevăzută în bugetul pe anul 1932, votarea bugetului fiind
făcută înainte de a fi sesizaţi de această chestiune, a hotărât să se treacă în bugetul
anului viitor cu destinaţie expresă" 13 • Bugetul odată aprobat, Serviciul tehnic al
oraşului Târgu-Ocna trece la delimitarea "pe teren a faţadei locului de lângă
biserica Sf. Nicolae astfel cum este prevăzut în planurile de sistematizare a
comunei pentru ca la data când va veni arhitectul Societăţei să poată şti exact
traseul" 14 • Totodată, Consiliul Comunal primeşte şi "informaţiunea dela P.S.S.
Episcopul Roman<ului>, cum că Comitetul (sic!) Parohial a acceptat propunerea
15
<înfiinţării cimitirului> şi la care P.S.S. nu are nimic a se opune" •
Ibidem. Fără nici o notă de ironie, cu siguranţă, diferenţierea între "eroii cunoscuţi" şi "eroii
nu s-ar fi realizat pe baza probelor ADN.
8
Ibidem.
9
Ibidem, f. 2.
10
Ibidem, f. 3.
11
Ibidem, f. 4.
12
Ibidem. Un plan de situaţie "represintând locul cu Biserica Sf. Nicolae din Tg-Ocna pentru
înhumarea Eroilor scoşi din Cimitirul Poeni" regăsim la Arhivele Naţionale Bacău, fond cit., d.
1111931, f. 89 (Foto 2).
13
Ibidem, f. 6.
14
Ibidem, f. 11 r.
15
Ibidem, f. 11 v.
7

necunoscuţi"
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Dar, în primăvara anului 1932, în urma "inspectărei lucrărilor Cimitirului
de eroi din acea localitate (Târgu-Ocna - s.n.)" se constată că "împrejmuirea de
lemn a curţii şi porţile respective sunt în parte lipsă şi în parte stricate, ceeace
compromite atât estetica Cimitirului, cât şi paza şi întreţinerea Cimitirului
Eroilor" 16 . De asemenea, delegaţii Societăţii Cultul Eroilor (generalul N.
Negreanu şi colonelul R. Makarovits) cer luarea de măsuri referitoare la
"porţiunea de teren liber, aflată între zidul dinspre strada Cimitirului Eroilor şi
trotuarul străzii", pe care "staţionează vehicule sau pietoni, sau se depozitează
provizoriu diferite materiale şi se fac diferite lucrări de către negustorii din
vecinătatea Cimitirului" şi care constituiau "pe lângă o ameninţare permanentă
pentru zidul Cimitirului şi o regretabilă impietate" 17 •
Deşi au existat aceste inconvenienţe preliminare în înfiinţarea Cimitirului
supus atenţiei noastre, conform bibliografiei consultate, cei 80 de ostaşi înhumaţi
la Cimitirului Eroilor de la Poieni şi-au păstrat locurile de veci 18 . Dar, bibliografia
de care dispunem 19 şi realitatea din teren, ne determină să constatăm că un număr
de 69 de eroi îşi dorm somnul de veci în "Cimitirul cu tunuri" de lângă Biserica
"Sfântul Nicolae" din Târgu-Ocna, începând cu anul 1932.
Modul cum aceşti eroi au fost (re)înhumaţi rămâne, încă, o problemă în
discuţie! Sau, poate, documente de arhivă inedite, vor scoate la lumină şi astfel de
date importante din istoria noastră naţională... Iar un proces de restaurare, atât a
Ansamblului memorial 1916-1919, cât şi a Bisericii Sfântul Nicolae din TârguOcna, ar fi unul benefic pentru neamul românesc.

16

Ibidem, f. 8 r.
Ibidem.
18
Planul şi lista eroilor înhumaţi la Poieni sunt prezentate de Vasile Oglan în "Pe aici nu se
trece!" - "80 de ani - Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz ", p. 49-51. A se vedea şi Corneliu Chirieş, op.
cit., p. 85-86; Corneliu Stoica, op. cit., 2009, p. 211; idem, op. cit., 2017, p. 89-92 şi 95-96.
19
Planul şi lista eroilor înhumaţi la "Cimitirul cu tunuri" sunt prezentate de Vasile Oglan în" "Pe
aici nu se trece!" - "80 de ani - Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz ", p. 52-54. A se vedea şi Corneliu
Chirieş, op. cit., p. 81-82; Corneliu Stoica, op. cit., 2009, p. 212; idem, op. cit., 2017, p. 93-94 şi
96-97.
17
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ANEXAREA AUSTRIEI, DEZMEMBRAREA
CEHOSLOVACIEI SI SFÂRSITUL ILUZIEI SECURITĂTII
'
'
'
COLECTIVE. IMPLICATII ASUPRA SITUATIEI
GEOSTRATEGICE ŞI DE SECURITATE A ROMÂNIEI
Dr. Dan PRISĂCARU
The Annexation of Austria, Czechoslovakia' split and the End Illusion of Collective
Security. Implications for Romania's Geostrategic and Security Situation
Abstract
The remilitarization of Rhineland on March 7, 1936, and the Iack of reaction of
the Westem democratic powers, especially of France, which, although directly
threatened, confined itself to simple diplomatic protests, opened the way to the second
world conflagration. In this context, the annexation of Austria on March 13, 1938, and
subsequently the split of Czechoslovakia through the "Munich Agreement" and the entry
of German troops in Prague on March 15, 1939, represented milestones towards disaster.
For the countries of central and south-eastem Europe, including Romania, the
conciliatory position of Great Britain and France in the case of the re-militarization of the
Rhineland, Anschluss and the Czechoslovak crisis has generated legitimate concems.
Starting with March 7, 1936, European states, especially small and medium-sized
ones, including Romania, had to move to accelerate rearmament, re-evaluate the
effectiveness ofthe politica] and military alliances concluded after World War 1, and seek
solutions that better defended their national interests in the new Geopolitica] context.
Keywords: remilitarizarea Renaniei, colapsul securitaţii colective, Anschluss, criza
sudetă, accentuarea izolării României 1 re-militarization of the Rhineland, the collapse of
collective security Anschluss Sudeten crisis, accentuation of Romania's isolation
1. Criza

renană,

politica de appeassement anglo-franceză
drumului către dezastru

şi

deschiderea

La 7 martie 1936, "detaşamente simbolice" ale Wehrmacht-ului intrau în
zona demilitarizată a Renaniei 20 . Noul act de forţă survenea după alte încălcări de
către Germania a tratatelor de pace din anii 1919-1920 şi a însemnat o lovitură

Jean-Baptiste Duroselle, Istoria relaţiilor internaţionale 1919-1947, voi. 1, Traducere Anca
Airinei, Editura Ştiinţelor Sociale şi Politice, Bucureşti, 2006, p. 147. "Detaşamentele simbolice"
germane erau formate din 19 batalioane şi 12 baterii de artilerie, cu aproximativ 30 000 de militari.
20
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majoră dată Societăţii Naţiunilor,

ideii de securitate colectivă, precum şi întregului
sistem de alianţe bazat pe garanţiile oferite de Pactul Societăţii Naţiunilor21 .
Majoritatea istoricilor şi analiştilor relaţiilor internaţionale consideră
evenimentul din 7 martie 1936 ca un
moment crucial în evoluţia situaţiei
generale din Europa interbelică, care
a marcat sfârşitul sistemului de
securitate colectivă şi a deschis
drumul către cel de-al Doilea Război
Mondial. Considerată de nazişti
drept un act de eliberare, această zi a
avut repercusiuni dintre cele mai
greu de anticipat pentru situaţia
22

intemaţională •

Relevante sunt în acest sens
aprecierile lui A.J.P. Taylor, care
consideră că " reocuparea germană a
zonei renane a marcat finalul
planurilor de securitate colectivă
concepute după Primul Război
Mondial" (subl.n.). Acesta apreciază
că la momentul declanşării crizei
"Liga Naţiunilor era o umbră;
Germania se putea reînarma,
eliberată de toate restricţiile din
tratat; garanţiile de la Locarno nu
mai existau. Idealismul wilsonian şi realismul francez eşuaseră în tandem.
Europa s-a reîntors la sistemul- sau la lipsa de sistem - existent înainte de 1914.
Fiecare stat suveran, mare sau mic, a trebuit să se bazeze din nou pe forţa
armată, diplomaţie şi alianţe pentru a-şi asigura propria securitate. Foştii
învingători nu aveau nici un avantaj, iar învinşii nici un handicap" (subl.n.).
Concluzia istoricului britanic a fost că, odată cu invadarea zonei renane, în Europa
se reinstaurase "anarhia internaţională" (subi.n.i 3 .
Intrarea Wehrmacht-ului în Renania la 7 mart. 1936

Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, România după Marea Unire, voi. II, voi. II, partea a II-a,
noiembrie 1933-septembrie 1940, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988, p. 1384.
22
Em. Bold, I. Ciupercă, Europa în derivă (1918-1940), Din istoria relaţiilor internaţionale, Casa
Editorială Demiurg, Iaşi, 2001, p. 165.
23
A.J.P. Taylor, Originile celui de-al doilea război mondial, Traducere şi note de Lucian
Leuştean, Postfaţă de I. Ciupercă, Editura Polirom, Iaşi, 1999, p. 88.
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Dacă

statele Micii lnţelegeri se pronunţau pentru o ripostă fermă împotriva
încălcării de către Germania a tratatelor încheiate, Franţa şi Anglia au avut, din
nou, aceeaşi reacţie ezitantă, de tergiversare şi, în final, de renunţare la adoptarea
unor contramăsuri eficace pentru a apăra pacea în Europa. Winston Churchill
aprecia această atitudine ca "nefirească", în condiţiile care "Franţa putea conta pe
loialitatea Micii Antante". În opinia acestuia, lipsa de reacţie era cu atât mai greu
de înţeles cu cât "statele baltice şi Polonia făceau, de asemenea, parte din sistemul
francez de alianţe" şi, "în plus, ea (Franţa - n.n.) avea dreptul să conteze pe Marea
Britanie", care "garantase menţinerea frontierelor sale contra oricărei agresiuni
germane". Concluzia fermă a liderului britanic este că "niciodată nu ar fi putut să
se prezinte o violare mai caracteristică nu numai a tratatelor de pace, dar şi a
Tratatului de la Locarno, toate puterile interesate fiind la rândul lor legate prin
angajamente" 24 .
Atitudinea defensivă a Franţei şi Angliei faţă de acest nou act de forţă la
adresa securităţii europene a produs o îngrijorare profundă în rândul statelor mici
şi mijlocii din centrul şi estul Europei, inclusiv în România.
Intervenţia şefului diplomaţiei române, Nicolae Titulescu, la 7 martie 1936
pe lângă ministrul francez la Bucureşti, V. d'Ormesson, potrivit căreia "noua
încălcare săvârşită de cel de-al Treilea Reich impunea măsuri consistente şi
eficiente" 25 , cât şi declaraţia acestuia de la Geneva din 11 martie 1936, referitoare
la faptul că "Mica Înţelegere şi Înţelegerea Balcanică înţeleg să apere prin toate
mijloacele apărarea tratatelor, inclusiv a celui de la Locarno" 26 nu au avut efectul
scontat, respectiv determinarea Parisului de a reacţiona prompt şi eficace la noul
act de provocare german ce lovea în interesele vitale de securitate ale Franţei.
În legătură cu lipsa de reacţie a Parisului şi Londrei, preşedintele
Cehoslovaciei, Edward Benes, şi colaboratorii săi îşi exprimau îngrijorarea pentru
faptul că "slăbiciunea manifestată de guvernul britanic era de natură să
descurajeze ţările din centrul şi estul Europei care constituie primele obiective
vizate de Reich'm. Acţiunea germană a fost favorizată de lipsa de reacţie a
puterilor democratice occidentale, îndeosebi a Franţei, care, deşi ameninţată direct
în interesele ei vitale, s-a limitat doar la simple proteste diplomatice.
Pentru ţările din centrul şi sud-estul Europei, inclusiv România, poziţia
conciliatoristă a Marii Britanii şi Franţei şi în cazul crizei renane a generat
legitime îngrijorări, întrucât independenţa şi integritatea lor teritorială erau strâns
legate de eficienţa Societăţii Naţiunilor şi respectarea tratatelor de pace de la
Paris.
24

Winston Churchill, La deuxieme guerre mondiale, tome 1, Librairie Pion, Paris, 1965, p. 196.
DDF, 2-e serie, tome 1, doc. nr. 309.
26
Nicolae Titulescu, Documente diplomatice, Editura Politică, Bucureşti, 1967, doc. nr. 423, p.
722.
27
DDF, 2-e serie, tome 1, doc. nr. 373.
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Se prăbuşea astfel iluzia unei lumi aşezate pe principiile wilsoniene
revenea în forţă la Realpolitick şi echilibrul de putere.

şi

se

2. Anschluss-ul, criza sudetă şi dezagregarea sistemului de securitate
wersaillez. Accentuarea izolării geopolitice şi militare a României
După

remilitarizarea Renaniei, în contextul izbucnirii şi derulării
civil din Spania (17 iulie 1936 - 28 martie 1939), Germania va
declanşa în anii 1938-1939 noi crize în Europa - anexarea Austriei, ocuparea
regiunii sudete şi dezmembrarea Cehoslovaciei - fără reacţii ferme din partea
Marilor Puteri occidentale, garante ale sistemului de pace versaillez. Prin anexarea
celor două ţări, prevederile Tratatului de la Versailles erau anulate, iar opinia
publică internaţională începe să fie din ce în ce mai preocupată de iminenţa
izbucnirii unei noi conflagraţii mondiale 28 .
În 1938, Hitler se simţea destul de puternic ca să încalce graniţele stabilite
la Versailles pentru Germania. Prima ţintă a fost Austria natală 29 . Acest stat
avusese anii săi de glorie în trecut. Până în 1806, când a fost cucerită de Napoleon
1, Austria a constituit nucleul Sfântului Imperiu Roman de Naţiune Germană.
După înfrângerea lui Napoleon Bonaparte (1814) şi până în 1866, când austriecii
au fost învinşi de prusaci în bătălia de la Koniggratz (Sadowa), Austria a
reprezentat unul dintre principalele state germane. Deposedată de către Otto von
Bismark, de rolul ei istoric în cadrul Confederaţiei Germanice, ea va constitui
parte a Imperiului Austro-Ungar (1867 -1918) şi îşi va concentra atenţia asupra
posesiunilor din Balcani şi din Europa Centrală, pe care le va pierde la sfârşitul
Primului Război Mondial. Imperiu redus la un mic nucleu vorbitor de limba
germană, Austriei i-a fost interzis prin tratatele de la Versailles şi Saint-Germain
să fie parte componentă a Germaniei. Adolf Hitler, născut la Braunau, Austria, va
folosi acest atu pentru a revendica în faţa opiniei publice internaţionale necesitatea
aducerii tuturor germanilor în frontierele celui de al Treilea Reich 30 .
Astfel, înglobarea Austriei în Reich-ul german, apreciază Henry Kissinger,
"avea acea doză de ambiguitate atât de importantă pentru reuşita primelor
acţiuni ale lui Hitler" (subl.n.)31 • "Ea se conforma - continuă autorul principiului autodeterminării şi, în acelaşi timp, submina echilibrul de forţe pe
care oamenii de stat erau din ce în ce mai dispuşi să-I invoce pentru a justifica
folosirea forţei" 32 . Şi adaugă: "După o lună de ameninţări naziste, concesii
războiului

Em. Bold, 1 Ciupercă, op. cit., p.l94.
Henry Kissinger, Diplomafia, Traducere: Mircea Ştefancu, Radu Paraschivescu, ediţia a 11-a,
Editura Ali, Bucureşti, 2002, p. 271.
30
Em. Bold, 1. Ciupercă, op. cit., p. 194-195.
31
Henry Kissinger, op. cit., p.271.
32
Ibidem.
28

29
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austriece şi răzgândiri de ambele părţi, la 12 martie 1938, trupele germane pătrund
în Austria. Ele nu au întâmpinat nicio rezistenţă, iar populaţia austriacă, în
majoritate cuprinsă de un entuziasm generalizat, a părut să creadă că, rămasă fără
imperiu şi neputincioasă în chiar centrul Europei, pentru ţara lor era preferabil
statutul de provincie germană decât cel de actor de mâna a doua pe scena Europei
Centrale 33 .

Îndepărtarea punctului de trecere al frontierei germana-austriece la 12 martie 1938
Reacţiile

Marilor Puteri la Anschluss s-au menţinut la un nivel
superficial . Franţa şi Marea Britanie au înaintat câteva proteste formale, iar Liga
Naţiunilor şi-a dovedit încă o dată ineficienţa 35 . Acest fapt nu este surprinzător, în
condiţiile în care odată cu venirea la putere, la 22 mai 1937, a lui Neville
Chamberlain, conciliatorismul englez a intrat în faza sa clasică 36 . Raţiunile lui
Chamberlain privind atitudinea împăciuitoare faţă de Germania nu se deosebeau
fundamental de cele ale predecesorilor săi. Conlucrarea cu Hitler avea un obiectiv
34

33

Ibidem.
Jean-Baptiste Duroselle, op. cit., p. 161.
35
În articolul Geneva la radio ("Timpul", 17 septembrie 1938), era inserată o constatare ironică,
dar reală: " Altădată, în zile ca acestea, Europa toată ascultă la radio ce face Geneva. Acum, la
Geneva, toate delegaţiile sunt mobilizate în jurul aparatului de radio, să vadă ce face Europa "
(subl.n.)
36
Detalii în M. Gilbert, R. Gott, Conciliatorii, Editura Politică, Bucureşti, 1966.
34
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cunoscut- stăvilirea bolşevismului spre Vest- dar, în acelaşi timp, şi diminuarea
prestigiului şi influenţei Franţei în Europa. Era momentul când în Anglia se
afirma, printre altele: "mai bine Hitler, decât Blum", ultimul fiind etichetat drept
comunist şi realizator al unui guvern de "Front Popular", creaţie a
Kominternului 37 .
De asemenea, Franţa nu a reacţionat decât printr-o declaraţie formală a lui
Franc;:ois-Poncet din
11 martie 1938, conform căreia "guvernul francez
protestează energic contra coerciţiei, sprijinită pe forţă, la care a fost supus un stat
independent, cu scopul de a crea o situaţie incompatibilă cu independenţa
naţională a acestuia38 .
În ceea ce priveşte Italia, contrar dorinţei lui Mussolini, Hitler nu îl
consultase în prealabil în problema Anschluss-ului. I-a trimis doar o scrisoare în
care îl anunţa că anexarea Austriei este "o decizie pe care împrejurările par să o
ceară şi care, acum, nu mai poate fi modificată din cauza relaţiilor de prietenie
austro-cehoslovace şi a ameninţării cu restauraţia casei de Habsburg". Mussolini
nu reacţionează în niciun fel şi nu răspunde cererilor de ajutor ale cancelarului
austriac Schuschnigg. Hitler îi va telegrafia ulterior: "N-am să uit niciodată
Duce"39 . Şi nu va uita.
Realizarea Anschluss-ului în perioada de 11-13 martie 1938 a avut o
rezonanţă tragică în mentalitatea
şi, implicit, în atitudinea ulterioară
q)olr&abftlmmunp unb Q}ro(lbeutfcf)er ~efc6Atag
a cercurilor guvernamentale de la
Bucureşti
şi a opiniei publice.
elimmJettel
· Până la acest eveniment, toate
......... u. ..........
revizuirile, inclusiv actul de la 7
· IDidtr•r' lpn1...-. .. ._ ~ Mt
martie 1936, s-au încadrat şi au

.................. ,.. ....

_

>elor germane în Viena

o o
Buletin de vot din 10 aprilie 1938 privind
legiferarea Anschluss-ului, unde răspunsul
afirmativ se află în cercul mai mare

fost apreciate ca aparţinând
fondului "moral" al prevederilor
tratatelor de pace. Însă, la 13
martie 1938, harta politică a
Europei a fost modificată brutal,
în condiţiile în care un stat cu
tradiţii multiseculare a fost ocupat
militar şi apoi desfiinţat. Mai grav
era faptul că cei care îi garantaseră
independenţa

Em. Bold, 1. Ciupercă, op. cit., p. 196.
Jean-Baptiste Duroselle, op. cit., p.161.
39
Ibidem .
37
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problema Austriei este de "interes european" nu au întreprins nimic semnificativ
în sprijinul victimei şi a celor ameninţaţi 40 • Aceste evenimente au avut
repercusiuni asupra situaţiei internaţionale a României. Reich-ul avea acum
graniţă comună cu Italia, iar Axa Roma - Berlin separa Europa Răsăriteană de
Occidentul unde se aflau aliaţii României.
Consecinţele Anschluss-ului au fost imediat sesizate de reprezentanţii
guvernului de la Bucureşti. Armand Călinescu, preşedintele Consiliului de
Miniştri, consemna: " Evenimentele din Austria nu sunt întâmplătoare. Ele sunt o
etapă în planul de expansiune germană care cuprinde: stat naţional integral şi
cucerire de materii prime şi debuşeuri în Răsărit. Dunărea - bulevard comercial
şi strategic între Est şi Vest. Toate statele care au fost aşezate aici au suferit mari
presiuni - Austria, apoi Cehoslovacia, ar urma România, care are baza aeriană
prin petrol. Momentul ales. Anglia nemulţumită, Franţa frământată de luptele
sociale şi economice, Rusia considerabil stabilită. Metoda: dezlănţuirea acţiunii
pe plan ideologic. Mişcări naţionaliste de dreapta. Deci, ajutor şi presiune
dinăuntru " (subl.n.)41 . Realitatea sumbră văzută de premierul român este
completată şi de ziarul "Universul" din 15 martie 1938, care insera în articolul de
fond că "Anschluss-ul înseamnă o prefacere adâncă a echilibrului european,
ocuparea Austriei punând vecinilor ei probleme noi şi vitale. Prietenia celor mari
42
nu este totdeauna o garanţie. De multe ori este o ipotecă apăsătoare" .
De asemenea, un ecou deosebit 1-a avut în acele zile mesajul lui Nicolae
Iorga care avertiza că "Anschluss-ul nu este un adaos oarecare la complexul de
vechi state germanice, din care s-a alcătuit Imperiul în cele trei forme ale sale;
Austria nu este un hotar, cum nici nu poate admite doctrina nazistă, care leagă
drepturile statului german; în orice ţară, de prezenţa acolo a unei populaţii
germanice, numeroasă sau foarte puţin numeroasă, întinzând astfel o linie de
culoare neagră până peste România la
ţărmul
Euxinului şi pe deasupra
Euxinului până în regiunea Caucazului.
Austria este un popas pe o linie de
înaintare pregătită cu cea mai mare
grijă .. .este un punct de plecare. Este,
aşa cum a spus omul care cugetă pentru
şeful statului german - Goring -poarta
către Răsărit (subl. în textul original).
Eu, însă- încheia Nicolae Iorga - îmi
Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op. cit., p. 1438.
Armand Călinescu, Însemnări politice 1916-1939, Ediţie îngrijită şi prefaţată de dr. AI.Gh.Savu,
Editura Humanitas, Bucureşti , 1990, p. 383-384.
42
Apud Em. Bold, 1. Ciupercă, op. cit., p. 200.
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fac datoria cunoscătorului de trecut şi înţelegătorului psihologiilor naţionale,
pentru a spune încă odată: Fereşte-te, popor al meu, căci mari primejdii ţi se
pregătesc !" (subl. în textul original) 43 •
Deşi guvernul român nu înţelegea atitudinea de "calm şi linişte" existentă
în capitalele marilor puteri occidentale şi în rândul membrilor cabinetelor
acestora, nutrea totuşi speranţa că această nouă încălcare a tratatelor de pace va
determina, în cele din urmă, măsuri de răspuns adecvate din partea Londrei şi
Parisului. În acest sens, ministrul român al Apărării Naţionale, generalul de
divizie Nicolae Uică, a ordonat ataşaţilor militari din capitalele europene să
raporteze din şase în şase ore "situaţia şi impresiile asupra atitudinii şi eventual
măsurile luate de guvern sub raportul politic, economic şi militar" 44 •
Însă informaţiile primite de la Londra şi Paris erau descurajante. Astfel,
ataşatul militar român din capitala britanică raporta: "Nici o măsură militară sau
economică nu a fost luată şi pentru moment nu sunt învederate astfel de măsuri.
Acţiunea germană a produs mare consternare, totuşi se păstrează mult calm. În
afară de energica notă trimisă deja, nu este de prevăzut nici un act de mare
importanţă până luni. Italia a refuzat a se alătura demersului făcut de Anglia şi
45
Franţa" . La 13 martie 1938, orice îndoieli asupra poziţiei Londrei erau
înlăturate: nu numai ocuparea Austriei părea "acceptată", dar, conform
informaţiilor transmise de ataşatul militar român, "guvernul britanic ar fi declarat
că va rămâne indiferent în cazul ameninţării Cehoslovaciei" 46 •
Ataşatul militar francez la Bucureşti, colonelul Andre Delmas, raporta
ministrului Apărării al Franţei, Edouard Daladier, unele aspecte privind modul în
care autorităţile române evaluau situaţia din Europa după anexarea Austriei şi
aprecia că "dirigenţii cercurilor politice şi militare ale ţării (României - n.n. ),
opinia publică chiar, sunt defavorabile şi din cauza ultimelor discursuri ale
d-lui Chamberlain şi lordului Halifax". Conform părerii acestuia, în România "se
împământeneşte convingerea că Anglia nu se va angaja împotriva Germaniei şi că
Franţa nu este în măsură să asigure, ea singură, securitatea în Europa centrală. De
aici la alunecarea spre o conciliere faţă de Reich nu este decât un singur pas care
va fi curând făcut dacă situaţia actuală nu va fi schimbată. Se poate oare aştepta de
la România- concluziona în mod corect colonelul Delmas - ca, ameninţată direct,
să ia singură, în Europa centrală, o poziţie ostilă faţă de Germania, în afara unei
coaliţii puternice?"47 .
După Anschluss, Reich-ul a manifestat un interes crescut pentru resursele
de materii prime româneşti, în special petrol şi cereale, folosind orice prilej pentru
Nicolae Iorga, "Noua poartă către Orient a Austriei", în "Timpul" din 23 mai 1938.
Arhivele Militare Române (în continuare se va cita AMR), fond 333, dosar nr. 601, f. 438.
45
Ibidem, f. 451.
46
Ibidem, f. 453.
47
DDF, 2-e serie, tome 8, doc. nr. 530.
43
44
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a prezenta oferte "prieteneşti", care erau însoţite însă şi de ameninţări
transparente. Astfel, în aprilie 1938, Konstantin von Neurath îi transmitea în mod
tranşant lui Radu Djuvara, ministrul României la Berlin: "Pentru a rezuma,
importanţa României o văd în aceste două puncte capitale pentru noi: 1) interesul
nostru economic; 2) oprirea valului bolşevic" 48 . Devenea evident faptul că
Germania îşi întărea ponderea în comerţul exterior al României, pe fondul
dificultăţilor pe care ţara noastă le întâmpina în primăvara şi vara anului 193 8 în
relaţiile economice cu Anglia şi Franţa. Reich-ul continua să asigure România că
nu urmăreşte anexiuni teritoriale în sud-estul Europei, urmărind doar facilitarea
expansiunii sale economice. În acelaşi timp, diplomaţia germană acţiona pentru
slăbirea sistemului de alianţe al României şi zădămicirea realizării unei apropieri a
Micii Înţelegeri de Ungaria şi a Înţelegerii Balcanice de Bulgaria49 .
După anexarea Austriei, a doua ţară lovită brutal de Germania nazistă a
fost Cehoslovacia, mai întâi prin criza sudetă, apoi prin desfiinţarea ei totală.
Repriza austriacă fiind încheiată, cea cehoslovacă era gata să înceapă. Potrivit lui
A.J.P. Taylor, "geografia şi considerentele politice au pus în mod inevitabil
Cehoslovacia pe agendă" (subl.n.) 50 . Înconjurată, cu excepţia României, de vecini
ostili - Reich-ul nazist care revendica regiunea sudetă, locuită majoritar de etnici
germani, Ungaria, care nu s-a împăcat niciodată cu ideea că fostele ei posesiuni
nordice au fost încorporate Cehoslovaciei prin Tratatul de la Trianon şi Polonia,
care, deşi aliată a Franţei, revendica regiunea Tesin, locuită de aproximativ de
500.000 de polonezi - şi la depărtare de aliaţii ei mai puternici - Franţa şi Rusia
Sovietică, Cehoslovacia urma să devină victimă sigură a revizionismului.
A.J .P. Taylor apreciază că "problema cehoslovacă ar fi fost mai puţin
presantă dacă ar fi contat doar geografia" 51 . Şi adaugă: "Cehoslovacia suferea însă
de o maladie malignă chiar în interiorul său, deoarece, în ciuda aparenţelor, era un
stat al naţionalităţilor, nu un stat naţional" 52 . Din aceste motive, doar cehii erau cu
adevărat susţinători loiali ai statului cehoslovac. În schimb, slovacii, maghiarii,
rutenii şi, îndeosebi germanii erau minorităţi naţionale, uneori liniştite, alteori
nemulţumite, însă niciodată complet fidele faţă de ordinea existentă 53 . Astfel,
dintr-o populaţie de aproximativ cincisprezece milioane, aproape o treime nu erau
nici cehi, nici slovaci, iar ataşamentul slovacilor la cauza statului unitar era destul
de relativ. În noul stat constituit la sfărşitul anului 1918 se mai aflau aproximativ
trei milioane şi jumătate de germani, aproape un milion de unguri şi circa jumătate
48

Arhivele Ministerului Afacerilor Externe (în continuare, AMAE), fond 7111938, Germania,
vol.76, telegrama din 26 aprilie 1938.
49
Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op. cit., p. 1441.
50
A.J.P. Taylor, op. cit., p. 123.
51
Ibidem
52
Ibidem.
53
Ibidem.
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de milion de polonezi. Agravant era faptul că aceste minorităţi ocupau teritorii
care se învecinau cu patria lor etnică, favorizând revendicările lor de a se alătura
ţării de origine, conform principiului naţionalităţilor şi a autodeterminării stabilite
prin Tratatul de la Versailles 54 .
În timpul Conferinţei de pace de la Paris s-au exprimat puncte de vedere
(poloneze) împotriva creării unui stat multietnic, întrucât această construcţie
forţată ar fi imitat, la scară redusă, fostul Imperiu Austro-Ungar. Thomas Masaryk
a reuşit să convingă în cele din urmă reprezentanţii marilor puteri învingătoare să
accepte formarea statului cehoslovac şi a dat asigurări că ţara sa este una
democratică în care drepturile minorităţilor vor fi respectate. Referitor la regiunea
sudetă, s-a demonstrat, cu argumente de natură economică şi strategică,
necesitatea includerii acesteia în Cehoslovacia, susţinându-se că această ţară,
lipsită de fortăreaţa naturală a munţilor Boemiei şi Moravei, nu era un stat viabil.
În final, Conferinţa de pace a validat includerea regiunii sudete în statul
cehoslovac 55 .
În Cehoslovacia, minoritatea germană s-a bucurat de toate drepturile
politice, economice şi culturale, unii membri ai acestei comunităţi devenind
deputaţi sau chiar miniştri. Au existat şi nemulţumiri, generate de reforma agrară
care a lovit şi proprietăţile mari germane, cât şi o serie de disensiuni în domeniul
bancar şi industrial între capitalurile germane şi cehe. Totuşi, o atitudine vădit
ostilă împotriva cehilor se manifestă odată cu transformarea partidului
Sudetendeutsch Heimatfront, condus de Konrad Henlein, în Sudetendeutsche
Partei (Partidul germanilor sudeţi), organizaţie politică de orientare nazistă,
coordonată direct de Berlin 56 .
Mişcarea sudeţilor germani va constitui pretextul folosit de Hitler pentru a
dezmembra Cehoslovacia şi a acapara potenţialul ei industrial pentru maşina de
război germană. Asaltul contra noii victime trebuia însă executat într-o manieră
diferită faţă de Anschluss. În acest caz nu mai era vorba de "o chestiune de
familie" 57 , cum calificase Goring intrarea trupelor germane în Austria la 12 martie
1938, ci de o problemă de politică internaţională şi a raporturilor dintre Marile
Puteri 58 •
Criza cehă va fi declanşată efectiv la 24 aprilie 1938, când, în cadrul
congresului Partidului germanilor sudeţi de la Karlsbad (Karlovy Vary), Konrad
54

Henry Kissinger, op. cit., p. 271.
Em. Bold, I. Ciupercă, op. cit., p. 202.
56
J. Bardanne, E A/lemagne et la guerre, Il, Paris, p.89, apud Em. Bold, 1. Ciupercă, op. cit., p.
203
57
Jean-Baptiste Duroselle, op. cit., p. 164. În noaptea de Il spre 12 martie 1938, Hermann Goring
îl asigurase pe Mastny, delegatul ceh la Berlin, că intrarea trupelor germane în Austria era o
"chestiune de familie" şi că Germania va respecta frontierele Cehoslovaciei.
58
Em. Bold, 1. Ciupercă, op. cit., p. 203.
55
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Henlein a formulat programul de revendicări în cele opt puncte. În esenţă, acestea
cereau ca Grupul etnic german să fie recunoscut ca persoană juridică independentă
şi ca teritoriile unde germanii erau majoritari să beneficieze de autonomie "în
toate domeniile" 59 . Dacă guvernul de la Praga ar fi acceptat pretenţiile lui Henlein,
teritoriul autonom al germanilor sudeţi ar fi devenit o anexă nazistă, supusă
Reich-ului, în care autoritatea statului cehoslovac ar fi devenit o simplă ficţiune.
Şi mai grav, în discursul de la Karlsbad, Henlein a pretins ca germanii sudeţi să-şi
exercite influenţa şi as~ra politicii de ansamblu a statului cehoslovac, inclusiv
asupra politicii externe . Programul de la Karlsbad fusese elaborat în strânsă
colaborare cu conducerea nazistă de la Berlin, iar presa germană ataca virulent
autorităţile cehoslovace. Esenţialul era de a se afla în ce măsură Franţa şi Anglia
vor susţine Cehoslovacia61• Modul în care însă acestea şi-au onorat obligaţiile
asumate avea să-i dezamăgească profund pe cehoslovaci.
La începutul lunii septembrie 1938, statele central şi sud-est europene
constatau că Anglia şi Franţa se apropiau vertiginos de apogeul politicii lor
conciliatoare. Reconstituind directoratul european în patru, ele erau decise să
satisfacă cererile Germaniei naziste, distrugând ordinea teritorială şi politică a
Europei stabilită la sfârşitul primei conflagraţii mondiale62 •

Edouard Daladier trecând în revistă garda trupelor SS, după sosirea la Munchen. 29 septembrie 1938
Les archives secretes de la Wilhelmstrasse, Il, doc. 53, p.2, apud. Aurică Simion, Agresiunile
naziste din Europa în anii 1938-1939, Editura Eminescu, Bucureşti , 1983, p. 45 .
60
Ibidem, doc. 54, p. 3.
61
Jean-Baptiste Duroselle, op. cit. , p.l64.
62
Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op. cit., p. 1458.
59
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În criza cehoslovacă, Marea Britanie a optat pentru conciliatorism încă de
la debutul ei. Astfel, la 22 martie 1938, la scurt timp după anexarea Austriei,
lordul Halifax le-a reamintit liderilor francezi că Pactul de la Locamo era valabil
doar pentru frontiera franceză şi că putea fi invalidat dacă Franţa îşi onora
angajamentele din tratat în Europa Centrală, deoarece "singura frontieră de
securitate a Marii Britanii se află la granifele franceze", iar dacă " FranJa
încearcă să apere Cehoslovacia, o face pe cont propriu " (subl.n.) 63 .
Grupul de lucru britanic condus de lordul Runciman, trimis la Praga pentru
a explora mijloacele posibile de conciliere cehoslovaco-germane, s-a întors la
Londra fără să prezinte o variantă de "rezolvare" a chestiunii 64 .
Ulterior, după călătoria lui Neville Chamberlain la Berchtesgaden,
Runciman a redactat un raport, în consonanţă cu poziţia Ministerului de Externe
britanic, prin care sprijinea flanul de dezmembrare a Cehoslovaciei, deja convenit
între Chamberlain şi Hitler6 .

Artizanii ciopârţirii Cehoslovaciei prin "Acordul" de la la Munchen.
De la stânga la dreapta: Benito Mussolini, Adolf Hitler, Edouard Daladier
63

Henry Kissinger, op. cit., p. 271 .
Ibidem, p. 272.
65
A.J.P. Tay1or, op. cit., p. 137.
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Astfel, drumul către apogeul conciliatorismului era larg deschis, iar
tragicul eveniment care va fi asociat întotdeauna cu această politică va avea loc la
Munchen, la 29 septembrie 1938.
Pe textul acordului de la Mtinchen, care practic declanşa procesul de
dezmembrare a Cehoslovaciei, alături de cei doi dictatori, Hitler şi Mussolini, şi
au pus semnăturile Neville Chamberlain şi Edouard Daladier, adică reprezentanţii
acelor ţări care aveau obligaţia de a apăra statul cehoslovac.
Conferinţa de la Munchen a sacrificat integritatea Cehoslovaciei pe altarul
a ceea ce susţinătorii politicii de appeassement numeau "cauza păcii" 66 . Singurul
rezultat al politicii promovate de Chamberlain, secondat de Daladier, a fost
înlocuirea atacului planificat de Hitler cu un simulacru juridic, adoptat fără
consultarea Cehoslovaciei, principala parte vizată. Cei doi lideri ai democraţiilor
occidentale credeau, sau vroiau să creadă, că Hitler va respecta acordurile pe care
le semnează şi că ambiţia lui se va limita doar la anexarea regiunilor locuite de
germani. Curând, aveau să constate că se înşelaseră profund.

Aerodromul Heston, 30 septembrie 1938. Neville Chamberlain, după întoarcerea de la
Munchen, arătând celor prezenţi documentul semnat de Hitler prin care premierul britanic
credea că a fost salvată pacea în Europa. Se va dovedi curând ca a fost o mare iluzie

66

Jean-Baptiste Duroselle, op. cit., p. 171.
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In realitate, Mlinchen-ul desăvârşea, din punct de vedere psihologic şi strategic,
dislocarea totală a sistemului de alianţe francez din Europa Centrală şi de Est. Statele
mici şi mijlocii din această parte a continentului aveau motive întemeiate să-şi pună
întrebări dacă nu cumva urmau să fie supuse unui Directorat în patru, care le va
impune soluţii nedrepte. În Germania, succesul lui Hitler în problema sudeţilor îi
conferea o aură de infailibilitate, iar tendinţele de opoziţie ale generalilor din
67
Wehrmacht dispăreau .
La Londra şi Paris, faptul că mulţimile au invadat străzile la 30 septembrie 1938
pentru a-i ovaţiona pe Chamberlain şi Daladier "deoarece au salvat pacea" rămâne unic
în analele secolului XX şi confirmă ideea că istoria nu este lipsită de paradoxuri: doi
înfrânţi să beneficieze de onoruri pe care popoarele le rezervă învingătorilor68 .
Conferinţa de la Mlinchen marca astfel începutul unei noi perioade în relaţiile
europene. A.J.P. Taylor avea să constate în legătură cu acest eveniment că
" Versailles "-ul - sistemul din 1919 - era ,,nu numai mort, ci şi înmormântat"
69
(subl.n.) .

Etnici germani

înlăturând

însemne şi înscrisuri cehoslovace din regiunea sudetă

La 30 septembrie 1938, Joseph Beck, ministrul de Externe polonez, adresează
un ultimatum brutal Cehoslovaciei, care este nevoită să-1 accepte a doua zi. Pe 2
octombrie, trupele poloneze intră în Teschen şi ocupă un teritoriu de 1000 km pătraţi şi
230.000 de locuitori. Polonia avea ambiţia să anexeze şi Rutenia Subcarpatică, pentru a
70
avea frontieră comună cu Ungaria, însă Hitler s-a opus . Întrucât tratativele directe
între delegaţiile Ungariei şi Cehoslovaciei, care au avut loc la Komarom, în perioada 913 octombrie 1938, nu au dus la niciun rezultat, guvernul de la Praga a fost forţat de

67

Ibidem, p. 172

Ioan Talpeş, Diplomafie şi apărare. Coordonate ale politicii externe româneşti 1933-1939,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti , 1988, p. 244.
69
A.J.P. Taylor, op. cit., p. 149.
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Jean-Baptiste Duroselle, op. cit., p. 173.
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împrejurări să

apeleze la arbitrajul internaţional . In condiţiile în care Anglia şi Franţa
declinat participarea la o nouă conferinţă de ciopârţire a statului cehoslovac,
misiunea de a "arbitra" a fost asumată de către miniştrii de Externe ai Germaniei şi
ltaliei 72 . Prin sentinţa dată la Viena, la 2 noiembrie 1938 (primul dictat de la Viena), de
Ioachim von Ribbentrop şi Galeazzo Ciano, Cehoslovacia a fost obligată să cedeze
Ungariei un teritoriu de 12.000 kmp pătraţi din sudul Slovaciei şi un milion de
locuitori 73 • Lichidarea statului cehoslovac se va produce la 15 martie 1939, când
Werhmacht-ul va ocupa Boemia şi Moravia, Slovacia, care îşi declarase independenţa
la 14 martie va solicita protecţia Reich-ului, iar Ungaria va invada Rutenia
74
Subcarpatică .
Impactul "acordului" de la MUnchen asupra situaţiei ţărilor din centrul şi
şi-au

Efectele Acordului" de la Munchen: 1- cedarea regiunii sudete către Germania nazistă; 2ocuparea regiunii Teschen de către Polonia; 3- cedarea sudului Slovaciei către Ungaria în
urma primului Dictat de la Viena din 2 noiembrie 1938; 4- ocuparea Ruteniei Subcarpatice de
către Ungaria, la 14 martie 1939; 5- transformarea Boem iei şi Moraviei în protectorat al celui
de- al Treilea Reich; 6- declararea independenţei Slovaciei, la 14 martie 1939
li
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Jean-Baptiste Duroselle, op. cit. , p. 174.
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estul Europei şi a posibilităţii acestora de a rezista presiunii statelor revizioniste
este reliefat în mod sintetic de David Britton Funderburk, care susţine că "prin
acordul de la Miinchen s-a dat o lovitură zguduitoare Micii Înţelegeri şi
sistemului securităţii colective" (subl.n.). Semnificative pentru situaţia României
sunt concluziile acestuia, astfel: "Nici În privinţa Europei de Sud - Est problema
unui posibil ajutor britanic În caz de război nu mai era acum aşa de clară, dar nu
există nicio Îndoială că poziţia Marii Britanii În această regiune era din acel
moment slăbită. Statele balcanice se considerau mai izolate ca oricând şi În
absenţa evidentă a unui puternic sprijin din partea Vestului se părea tot mai
necesar să ajungă la o Înţelegere cu vecinii lor mai puţin prietenoşi" (subl.n.) 75 .
Pentru România, ţară care îşi întemeia întreaga politică externă pe
colaborarea cu Marea Britanie, Franţa, Mica Înţelegere şi Înţelegerea Balcanică,
poziţia adoptată de reprezentanţii celor două mari puteri occidentale la MUnchen a
76
constituit "o grea lovitură" •
Societatea Naţiunilor a fost înlocuită practic cu un directorat al celor patru
mari puteri, care se angajau să se consulte şi să hotărască în comun asupra
problemelor de confruntare ce ar fi apărut pe arena politică europeană. În plus,
semnarea declaraţiei de neagresiune germano-engleză, la 30 septembrie 1938, şi
deschiderea tratativelor între Franţa şi Germania în vederea încheierii unui act
similar erau apreciate la Bucureşti drept "dovezi elocvente" în sprijinul concluziei
că "guvernul francez, odată cu sacrificarea Cehoslovaciei, era hotărât să se
dezangajeze de toate obligaţiile pe care şi le asumase faţă de ţările din centrul şi
estul Europei" (subl.n.) 77 . Încercarea conciliatorilor de a abate loviturile
Germaniei spre estul Europei nu a salvat, în cele din urmă, Occidentul de războiul
cu totalitarismul nazist, iar, pentru a învinge, Marile Puteri democratice au trebuit
să aibă ca aliat principal totalitarismul roşu 78 .
Referindu-se la poziţia pe care trebuia să o adopte România în contextul
politico-diplomatic european ce a urmat semnării acordului de la MUnchen,
Constantin Vişoianu menţiona că politica de la MUnchen cuprinde două idei care
trebuie disociate: a) "dorinţa marilor puteri occidentale de a discuta între ele
chestiuni ce le privesc în scopul de a ajunge la o colaborare pacifică, iar România
nu poate decât să aplaude cu sinceritate o astfel de hotărâre şi să-i ureze izbândă",
deoarece "vede în asemenea colaborare cea dintâi garanţie a păcii în Europa"; b)
"dreptul pe care şi I-ar aroga aceste mari puteri să dispună de interesele altor state
sau să plătească discordia dintre ele cu concesiuni pe seama altora", deoarece
David Briton Funderburk. Politica Marii Britanii fată de România. /938-1940. Studiu asupra
strategiei economice şi politice, Editura Ştiinţitică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983, p. 81-83.
76
Ioan Ta1peş, op. cit., p. 247.
77
Leon Noei, L' agression allemande contre Pologne. Paris, Flammarion, 1946, p. 259.
n 1. Ciupercă, Totalitarismul-fenomen al secolului XX Repere, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2006.
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"România nu poate decât să dezaprobe şi să combată o asemenea idee. Cel mai
elementar simţ de prevedere îi recomandă o atare atitudine ca şi dorinţa sa de a
practica o politică de neatârnare" 79 •
La rândul său, Nicolae Iorga sublinia, într-un articol publicat pe timpul
crizei cehoslovace, că "acordul de la MUnchen a fost în măsură să determine
imense manifestări de bucurie în ţările care păreau ameninţate să intre cu toate
puterile lor în război; în România simţământul general era nu numai diferit ci
chiar explicit opus celor exprimate pe alte meridiane". În linia sa consacrată,
Nicolae Iorga afirma că temerile românilor erau justificate, întrucât " victima
împăcării generale e un popor prieten şi aliat " şi, totodată, avertiza profetic că
"statele europene se împart în două: cele asigurate şi cele pândite. Iar între cele
pândite de o ură pe care n-o poate înlătura nici o atitudine a noastră suntem şi
noi. Şi astfel, ceea ce pentru alţii e o asigurare, e pentru noi numai o aşteptare"
(subl.n.) 80 .
Analiza evenimentelor din 29-30 septembrie 1938 şi modul în care Marea
Britanie şi Franţa au reacţionat la această nouă agresiune nazistă I-au determinat
pe ataşatul militar român de la Berlin să facă următoarea apreciere într-un raport
înaintat Marelui Stat Major la 6 octombrie 1938: "Socotesc că ar fi iluzoriu,
judecând după faptele din ultimii ani, să se creadă că ar urma o perioadă de
linişte. Cel mult va putea fi o linişte aparentă. Dinamismul conducerii germane nu
se potriveşte cu această obosită linişte. Se va putea schimba metoda, dar acţiunea
pentru a cuceri alte obiective se continuă.
"f
Efortul se va menţine către est şi sud-est
fiindcă în această parte Marile Puteri (Marea
Britanie şi Franţa - n.n.) cedează mai uşor, aşa
cum s-a văzut cu Cehoslovacia, fiindcă statele
sunt mai mici, mai uşor de manevrat după
duşmăniile lor, fiindcă populaţia este mai rară
şi fiindcă în această parte se găseşte ceea ce
lipseşte
Germaniei, îndeosebi hrană şi
carburanţi (subl.n.) 81 •
O
imagine
sugestivă
asupra
consecinţelor "acordului" de la MUnchen ne-o
oferă Grigore Gafencu care scria: " Marea navă
a securităţii generale, care deja de câţiva ani
lua apă din toate părţile, se lovise la Munchen
Grigore Gafencu
Constantin Vişoianu, Acordul de la Munchen şi spiritul de neatârnare, în "Lumea românească",
an III, nr. 573 din 4 ianuarie 1939.
80
Nicolae Iorga, "Neamul românesc", an XXXIII, nr. 222 din 8 octombrie 1938.
81
A.M.R., fond 333, d. 197, f. 542-543.
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de o stâncă fatală şi se scufundase în câteva zile. Bărci lansate la apă îi culegeau
pe naufragiafi. Tocmai în această atmosferă de panică generală, unii şefi de stat,
prinzând cîrma, încercau să asigure salvarea supuşilor prin mijloace improvizate.
În acest timp, catastrofa se apropia; urma să pună capăt iluziilor şi manevrelor
de ultimă oră, să înghită, pe rând sau de-a valma, pe tofi cei care În Europa se
mai agăfau cu disperare, cu orice pref, de pace" (subl.n. )82 .
Concepţia adepţilor politicii mlincheneze a fost sintetizată fidel de
Winston Churchill într-o convorbire cu 1. M. Maiski, ambasadorul sovietic la
Londra: "Aceşti oameni rafionează astfel: oricum ar fi, Germania trebuie să se
bată undeva ca să-şi lărgească posesiunile într-o direcfie sau alta ... şi, dacă-i aşa,
atunci mai bine să-şi croiască imperiul pe seama statelor situate în estul şi sudestul Europei! Facă ce-o vrea cu Balcanii sau cu Ucraina, numai să lase Anglia
şi Franfa în pace!" (subl.n.) 83 .
Era un adevăr crud şi cinic, iar implicaţiile acestuia ar fi trebuit sesizate la
timp de cei care îşi fundamentau politica de apărare a ţării exclusiv pe sprijinul
anglo-francez.
3. Concluzii

Remilitarizarea Renaniei, eveniment de importanţă decisivă în reaşezarea
echilibrului de putere în a doua jumătate a deceniului patru al secolului trecut, a
afectat sistemul de securitate al tuturor statelor europene, inclusiv al României.
Acest nou act de forţă german, lipsa de reacţie a marilor puteri
democratice occidentale, precum şi menţinerea S.U.A. în poziţia sa izolaţionistă
au făcut să dispară posibilitatea menţinerii păcii, aşa cum fusese ea proiectată în
anii 1919-1920. Erau create astfel condiţiile materiale şi psihologice pentru
declanşarea celui de-al Doilea Război Mondial 84 .
Începând cu 7 martie 1936, statele europene, îndeosebi cele mici şi
mijlocii, inclusiv România, au trebuit să treacă la măsuri accelerate de reînarmare,
de reanalizare a eficienţei alianţelor politice şi militare încheiate după Primul
Grigore Gafencu, Ultimele zile ale Europei. O călătorie diplomatică întreprinsă în anul1939,
Traducere Mihaela Scafeş, Prefaţă şi note:Comel 1. Scafeş, Bucureşti, Editura Militară, 1992, p.
101.
83
l.M. Mai ski, Cine l-a ajutat pe Hitler, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1963, p. 53. Din
păcate, în octombrie 1944, acelaşi Winston Churchill avea să cedeze şi el ţările din Europa
Centrală şi de Sud-Est, în special România, prin funestul ",Acord de procentaj", de data aceasta
însă sferei de influenţă sovietice.Vezi pe larg Albert Resis, The Churchill- Stalin Secret
"Percentages" Agreement on Balkans, Moscow, October 1944, "The American Historical
Review", voi. 83 (1978), nr. 2, p. 368 şi urrn.
84
Em. Bold, 1. Ciupercă, Ascensiunea nazismului (1919-1936). Cum a fost posibil?, Casa
Editorială Demiurg, Iaşi, 2010, p. 238.
82
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Război

Mondial şi de căutare a acelor soluţii care le apărau mai bine interesele
naţionale în noul context geopolitic.
Faţă de aceste provocări geopolitice şi de securitate, reacţia conducerii
statului român în planul politicii externe, în special a regelui Carol al II-lea, a fost
înlăturarea lui Nicolae Titulescu de la conducerea Ministerului de Externe, la 29
august 1936, trecerea la neutralitate neoficială cu Marile Puteri (29 august 1936 21 decembrie 1938), menţinerea "echilibrului" între Marile Puteri sub
ministeriatullui Grigore Gafencu, în perioada 21 decembrie 1938- 30 mai 1940,
schimbarea orientării de politică externă şi alăturarea la Axa Berlin-Roma, după
victoriile germane în vestul Europei şi notele ultimative sovietice din 26-27 iunie
1940. Practic, o politică de "balans" între Marile Puteri sau de "şi cu unii şi cu
alţii", cum cataloga ziarul "Berliner Boersezeitung" din 2 iulie 1940, diplomaţia
autorităţilor de la Bucureşti. Era o atitudine tipică de politică externă pentru
România, stat tampon, aflat între două mari blocuri de putere, şi care se baza pe o
tradiţie îndelungată a Ţărilor Române, care au fost obligate să supravieţuiască la
trio-confinium-ul Marilor Puteri secole de-a rândul.
Măsurile militare de contracarare a ameninţărilor la adresa integrităţii
teritoriale şi independenţei României Mari au urmat cu fidelitate linia de politică
externă adoptată de autorităţile de la Bucureşti. Între acestea s-au aflat încercările
de îmbunătăţire a funcţionării alianţelor politico-militare din care România făcea
parte şi construirea la graniţa de vest, între anii 193 7-1940, a Liniei fortificate
Carol al II-lea. Ceea ce s-a întâmplat în anii următori va confirma, din nefericire,
că au fost demersuri depăşite de dinamica realităţilor geopolitice şi geostrategice.
Mica Înţelegere, Înţelegerea Balcanică şi Alianţa româno-polonă vor eşua la
confruntarea cu realimul politic şi schimbarea echilibrului de putere din Europa.
Pericolul sovietic a fost conştientizat în profunzime, din nefericire, de
autorităţile române doar în urma atacării Poloniei de către Armata Roşie, la 17
septembrie 1939.
Procesul de accelerare a înarmării şi modernizării armatei a fost declanşat
târziu şi cu costuri foarte mari. Erau încercări disperate de a se salva ce se mai
putea salva. S-a dovedit încă o dată că supralicitarea încrederii în alianţele
regionale, în condiţiile în care era mai mult decât evident că, după 7 martie 1936,
acestea erau construcţii şubrede în confruntarea cu revizionismul în ascensiune, a
fost scump plătită în anul 1940.
Alături de situaţia geopolitică şi geostrategică precară a României din
perioada premergătoare celui de-al Doilea Război Mondial, o serie întreagă de
vulnerabilităţi şi carenţe ale clasei politice, factorilor de decizie şi societăţii
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româneşti

interbelice au agravat starea internă şi statutul ţării în acei am ŞI în
.
d
penoa a care a urmat85 .
Evenimentele dramatice care au avut loc în vara anului 1940 ne determină
să readucem în atenţie ceea ce credea şi afirma Gheorghe Brătianu în legătură cu
permanenţele geografice şi istorice ale ţării noastre:

"Suntem un stat de necesitate europeană, aflat în atentia Estului şi
Vestului, Nordului şi Sudului deopotrivă. [... ] Permanent pozitia noastră
geopolitică şi geostrategică a atras grijă şi simpatie, uneori ocrotire, dar, de cele
mai multe ori, apetit şi primejdie" (subl.n.) 86 .
La aceste atenţionări profetice am putea adăuga că, având în vedere
experienţele traumatizante ale trecutului şi mai ales provocările prezentului şi
viitorului, factorul intern, tăria şi coeziunea naţională în jurul unor idei şi proiecte
strategice, sunt elemente care pot contribui, într-o măsură deloc neglijabilă, la o
mai bună conturare a statutului şi poziţiei ţării la acest tria confiniurn, unde se
intersectează şi vor continua să se intersecteze atâtea şi atâtea interes.

Constantin Argetoianu (şi el un personaj cu mari păcate, dar de o sinceritate cinică) nota în
jurnalul său la 1 ianuarie 1936: "Între cele patru graniţe ale ţării, şi până sus, totul e numai
corupţie. Singurul lucru organizat în România Mare e jaful şi sperţuf'. Un modest profesor din
Turda, practic un anonim- Ion Fodoreanu - , consemna o altă explicaţie a prăbuşirii frontierelor
româneşti: "Neamul românesc este sfârtecat de vecinii duşmani [... ]. Totuşi nimeni nu se mişcă,
nimeni nu protestează, noi singuri ne zbatem [... ].De ce această muţenie în jurul nostru? Nu din
cauza împrejurărilor externe. Ci pentru că suntem nevrednici, pentru că ne merităm soarta, pentru
că nu merităm nici o consideraţie din partea nici unui popor, pentru că suntem vinovaţi cu toţii,
până la unul, de nenorocirile noastre. Care este vina noastră? Este de căutat în chiar concepţia
noastră de viaţă. Scopul vieţii noastre este huzureala, luxul, trândăvia, destrăbălarea. Cărările
vieţii noastre erau chiulul, şmecheria, învârteala, favoritismul, nepotismul, furtul. Am fost
narcotizaţi, prin şcoală şi propagandă naţională cu idei prea frumoase despre virtuţile neamului
nostru, pe care le-am luat de bune şi adevărate, le-am pus la căpătâi, le-am atârnat la butonieră
sau pălărie, le-am fluturat în vânt cu ocazia sărbătorilor naţionale, dar am continuat să trăim şi
să fim cu totul altfel decât ne aji.şăm. Şi într-o zi minciuna în care am trăit s-a răzbunat, iluziile sau prăbuşit şi noi am rămas atât cât eram, aşa cum merităm: nişte nemernici uitaţi în voia sorţii",
apud Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită,
Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2002, p. 380-381.
86
Gheorghe 1. Brătianu, Cuvânt înainte la Geopolitica şi Geoistoria. Revista română pentru sudestul european, anul 1, nr. 1, septembrie-noiembrie 1941.
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ÎNCEPUTUL CALVARULUI ROMÂNESC ÎN TIMPUL
CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIALEVACUAREA TERITORIILOR CEDATE UNIUNII SOVIETICE
Vasile STANCU

Motto:
Fratelui Vasile Stancu in credinţa că nu-i
departe, totuşi, ziua când vom fi din nou şi
cu toţii ÎMPREUNĂ. Omagiu.
Grigore Vieru, 11 VII 1997, Chişinău.
The beginning ofthe Romanian Ordeal during the Second World WarThe Evacuation from the Territories Ceded to the Soviet Union
Abstract

The paper presents the international context during which the "RibbentropMolotov" pact, between Germany and Soviet Union, was established as well as the
negative consequences of its enforcement for Romania: the yielding in less than four days
of the historical regions of Bessarabia, Northern Bucovina and Herta region to the Soviet
Union; the huge human and material losses that our country suffered due to the Soviet
army noncompliance with the conditions imposed on Romania by the soviet authorities
during the evacuation of the Romanian army from the ceded territories as well as the loss
ofthe goods belonging to the officers, clerks, and other Romanian citizens.
Keywords: international context, pact, ultimatum, ceded territories, historical regions,
soviet authorities, soviet army, evacuation.
Perioada de mijloc a secolului trecut a reprezentat în istoria modernă a
popoarelor, mai cu seamă a celor europene, drama marilor refugii, deportări şi
expulzări a unor mari mase de oameni, neputincioase în faţa coaliţiilor, temporar
formate, de marile puteri. Învinse sau învingătoare în Primul Război Mondial, le
uneau aceleaşi obsesii: puterea şi revanşa. Cei învinşi - Germania, U.R.S.S.
(Rusia), Ungaria - de a-şi recâştiga, cel puţin, vechiul statut politico-militar şi
teritorial, învingătorii - Italia şi Japonia - rămase, prin "diplomaţia" francoengleză puteri de rangul al doilea, de a obţine, cel puţin, statutul internaţional al
S.U.A., Marii Britanii şi Franţei.
Politica acestora s-a materializat în numeroase încălcări, în domeniile
economic, politico-diplomatic şi militar a tratatelor de pace, stabilite în cadrul
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Sistemului de la Versailles. Cele mai grave au fost agresiunile armate ale Japoniei
împotriva Chinei, în 1931, şi Italiei împotriva Abisiniei, în 193 5, reintroducerea
serviciului militar obligatoriu, constituirea aviaţiei militare şi a flotei de război, în
1935 şi reocuparea zonei demilitarizate a Renaniei, în 1936, de către Germania.
Poziţia "conciliatoristă" a Marii Brianii şi mai cu seamă a Franţei, a favorizat
escaladarea politicii agresive a Germaniei, a dat posibilitatea înjghebării unor
coaliţii şi înţelegeri politico-militare cu consecinţe tragice pentru toată umanitatea.
Astfel, la 25 octombrie 1936, s-a încheiat tratatul de colaborare germano-italian
(Axa Berlin-Roma); la 25 noiembrie 1936, Germania semneză cu Japonia "Pactul
Anticomintem", la care aderă, la 6 noiembrie 193 7, şi Italia, luând astfel fiinţă,
formidabila "maşină de război", Axa Berlin-Roma-Tokio; la 11 martie 1938,
trupele hitleriste invadează Austria şi impune, Angliei şi Franţei, în acelaşi an,
prin "Conferinţa de la Munchen", semnarea acordului de dezmembrare a
Cehoslovaciei; la 15 martie 1939, Germania ocupă Cehia şi Moravia, la 21 martie,
revendică ultimativ anexarea Gdansk-ului (Danzig) la Reich, iar la 22 martie
ocupă portul lituanian Memel; în acelaşi an, la 7 aprilie, Italia învadează şi
anexează Albania; la 28 aprilie, Germania denunţă tratatul de neagresiune cu
Polonia, încheiat la 26 ianuarie 1934, care-i respinsese pretenţiile asupra Gdanskului, pregătind războiul împotriva acesteia, care avea tratat de alianţă politică cu
Franţa din 19 februarie 1921 - reînnoit în 1926, 1931 şi 1936 - garanţiile
unilaterale ale Franţei şi Marii Britanii din 31 martie 1939 şi tratat de asistenţă
mutuală cu Marea Britanie din 25 august 1939.
Pentru a evita, cu orice preţ,
războiul pe două fronturi în Europa, - la vest cu Franţa şi Marea Britanie şi la est
cu Polonia şi Uniunea Sovietică, care avea importante pretenţii teritoriale la
teritoriile poloneze- Germania va încheia, la Moscova, în noaptea zilei de 23 spre
24 august 1939, "Tratatul de neagresiune germano-sovietic", cuprinzând şapte
articole, cunoscut în istorie sub denumirea de "Pactul Ribenttrop - Molotov" 1•
Mult mai important, decât cele şapte articole ale pactului, publicate imediat după
semnare, era Protocolul adiţional secret. Semnând acest document, Uniunea
Sovietică şi Germania nazistă, prin consens, au pus bazele împărţirii Europei de
Est, hotărând destinele Finlandei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei şi
României. Punctul 3 al Protocolului adiţional secret menţiona interesul URSS
pentru Basarabia: În privinţa Europei sud-estice, partea sovietică subliniază
interesul pe care-I manifestă pentru Basarabia. Partea germană îşi declară
totalul dezinteres faţă de aceste teritorii? Tratatul şi Protocolul adiţional au fost
încheiate în două exemplare, unul în limba rusă şi altul în limba germană, păstrate
Cronologia desfăşurării evenimentele a avut drept sursă Istoria lumii în date, coordonator Acad.
prof. Andrei Oţetea, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1969, p. 359-383.
2
*** Moldovenii sub teroarea bolşevică, Sinteze elaborate în baza materialelor Comisiei pentru
studierea şi aprecierea regimului comunist totalitar din Republica Moldova, Serebia, 2010, p. 23.
1
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în arhivele celor două state. Datorită distrugerilor provocate de război exemplarul
din limba germană nu a mai fost de găsit, rămânând însă din protocolul adiţional o
copie microfilmată. Sovieticii, care au negat permanent existenţa protocolului
secret, au afirmat că microfilmul era un "fals occidental". Mai mult. "Deşi în mai
1946, Emst von Weizsacker, fost subsecretar de stat în Ministerul de Externe
german, confirmă, în faţa Curţii de Justiţie Internaţională de la Numberg, clauzele
secrete ale tratatului sovieto-german din 23 august 1939, URSS va nega existenţa
acestui document" 3 . "Abia din 1989, odată cu Perestroika, cu Glasnostul şi cu
ajungerea în fruntea PCUS al lui Mihail Gorbaciov, Uniunea Sovietică a publicat
exemplarul pe care îl deţinea al Pactului. În luna decembrie a aceluiaşi an,
Congresul Sovietelor denunţa pactul, iar după căderea Zidului Berlinului şi
unificarea Germaniei, Gerhard Hass realiza un documentar cu privire la faimosul
pact. Nimeni nu mai avea niciun dubiu acum: Hitler voia război, iar Stalin dorea
teritorii. Au împărţit Europa Centrală şi de Est între ei într-o manieră
infracţională, provocând moartea şi suferinţa a milioane de oameni. Faptul că
Hitler a atacat la doar 23 de luni mai târziu Uniunea Sovietică cam în aceeaşi
manieră nu schimba cu nimic situaţia" 4 •
Drama poporului român a început odată cu încheierea acestui faimos
"pact" care a hotărât soarta statelor din Europa răsăriteană, prin încadrarea lor în
"sferele de influenţă" a celor două puteri, în funcţie de interesele celor două state,
din punct de vedere politic, economic şi strategico-militar. Astfel, "Germania era
dezinteresată" de estul Finlandei, Estonia, Letonia, Lituania, estul Poloniei şi
teritoriul românesc dintre Nistru şi Prut, care reveneau U.R.S.S-ului.
Stalin şi-a dus la îndeplinire planul de a pune stăpânire pe aceste teritorii
cu o perseverenţă diabolică. La 17 septembrie 1939 atacă Polonia, ocupând partea
sa răsăriteană; în prima jumătate a lunii octombrie 1939, a încheiat "pacte de
asistenţă mutuală" cu Estonia, Letonia şi Lituania prin care se permitea crearea de
baze militare sovietice pe teritoriul acestor state, care "au intrat în componenţa
U.R.S.S. ca republici socialiste sovietice, la începutul lunii august 1940" 5; la 30
noiembrie 1939, declanşează "războiul iernii" împotriva Finlandei, încheiat printr-un
tratat de pace înrobitor la Moscova în ziua de 12 martie 1940, prin care întră,
potrivit art. 4 al tratatului, în posesia "peninsulei Hango ca şi porţiunea mării într-o
rază de 5 mile spre sud şi răsărit şi 3 mile spre apus şi nord, cât şi o serie de insule
care se învecinează cu acest teritoriu, pentru construirea unui punct de sprijin al
marinei de război ... " 6 .
Dan Prisăcaru, În avanpostulluptei pentrn supravieţuire, Editura Militară, Bucureşti, 2014, p. 59.
Winfiied Heinemann, Hitler - Stalin Pakt, ,,Militargeschichte" nr. 2/2009; articolul Pactul Hitler Stalin, tradus şi adaptat de Peter-Vlad SliiSz, în Revista de Istorie Militară, nr. 3-4, noiembrie 2009, p. 111.
5
Alexandru Vianu, Constantin Buşe, Zorin Zamfir, Gheorghe Bădescu, Relaţiile internaţionale în
acte şi documente, voi. II ( 1939- 1945), Editura Didactică şi Pedagogică, 1976, p. 19.
6
Ibidem, p. 31-32.
3

4
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Anul 1940 a început cu o viguroasă campanie în presa sovietică vizând
"eliberarea" Basarabiei, iar raportul preşedintelui Consiliului Comisarilor
Poporului şi comisarului Afacerilor Externe, Viaceslav Mihailovici Molotov,
prezentat la 29 martie 1940 în şedinţa sesiunii a VI-a a Sovietului Suprem al
Uniunii Sovietice, exprima o adevărată ameninţare la adresa României, conţinând
în fond, "varianta ocupării militare a României: Printre ţările vecine din sud,
amintite mai înainte, este una cu care nu avem pact de neagresiune, România.
Aceasta se explică prin existenţa unei chestiuni litigioase nerezolvate, aceea a
Basarabiei, a cărei anexiune de către România nu a fost niciodată recunoscută de
UR.S.S., deşi aceasta nu a pus niciodată chestiunea înapoierii Basarabiei pe cale
militară 7 . Din primăvară "sunt semnalate concentrări masive de trupe sovietice la
frontierele de nord şi de est ale României, precum şi creşterea alarmantă a
numărului incidente lor de frontieră ... iar din 15 aprilie 1940, comandamentul
suprem sovietic a ordonat districtelor militare Kiev şi Odesa să pregătească
acţiunea împotriva României" 8 •
Profitând de capitularea Franţei, la 22 iunie 1940, aliatul tradiţional al
României, Uniunea Sovietică va înainta guvernului român, la 26 şi 28 iunie, două
note ultimative care vor avea drept rezultat declanşarea pentru poporul român a
ceea ce astăzi numim Marea Dramă a Refugiului Românesc.
Prima notă ultimativă sovietică din 26 iunie 1940, ora 1O seara, remisă de
Molotov, domnului Davidescu, Ministrul României la Moscova, suna astfel: "În
anul 1918 România folosindu-se de slăbiciunea militară a Rusiei a desfăcut de la
Uniunea Sovietică (Rusia) o parte din teritoriul ei, Basarabia, călcând prin aceasta
unitatea seculară a Basarabiei, populată în principal cu ucrainieni, cu Republica
sovietică ucrainiană ....
Guvernul sovietic consideră că chestiunea întoarcerii Basarabiei este legată
în mod organic cu chestiunea transmiterii către U.R.S.S. a acelei părţi a Bucovinei
a cărei populaţiune este legată în marea sa majoritate cu Ucraina sovietică prin
comunitatea soartei istorice cât şi prin comunitatea de limbă şi compoziţiune
naţională. Un astfel de act ar fi cu atât mai just cu cât transmiterea părţii de nord a
Bucovinei către U .R.S.S. ar putea reprezenta, este drept, că numai într-o măsură
neînsemnată, un mijloc de despăgubire a acelei mari pierderi care a fost pricinuită
U.R.S.S.-ului şi populaţiei Basarabiei prin dominaţiunea de 22 de ani a României
în Basarabia. Guvernul U.R.S.S. propune Guvernului Regal al României:
1. Să inapoieze cu orice preţ Uniunii Sovietice Basarabia.
2. Să transmită Uniunii Sovietice partea de nord a Bucovinei, cu
frontierele potrivit cu harta alăturată.
7

Ion Agrigoroaiei, Basarabia în acte diplomatice 1711-1947, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2012,

r·Dan
89.

Prisăcaru,

op.cit., p. 92.
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3. Guvernul sovietic îşi exprimă speranţa că Guvernul român va pnm1
propunerile de faţă ale U.R.S.S. şi că aceasta va da posibilitatea de a se rezolva pe
cale paşnică conflictul prelungit dintre U.R.S.S. şi România.
Guvernul sovietic aşteaptă răspunsul Guvernului Regal al României în
decursul zilei de 27 iunie"9 .
Răspunsul Guvernului român, înmânat a doua zi, propunea începerea de
tratative între cele două state: " ... Guvernul Regal declară că este gata să
procedeze imediat şi în spiritul cel mai larg la discuţiunea amicală şi de comun
acord a tuturor propunerilor emanând de la Guvernul sovietic. În consecinţă
Guvernul român cere Guvernului sovietic să binevoiască a indica locul şi data ce
doreşte să fixeze în acest scop" 10 •
Specific că suprafaţa Basarabiei, Nordului Bucovinei şi Ţinutului Herţa,
care nu aparţinea nici uneia din cele două provincii istorice româneşti ci era parte
integrantă a României antebelice, era de 50.762 km.p 11 •
A doua notă ultimativă sovietică înmânată ambasadorului român la
Moscova, pe 28 iunie 1940, ora 12 seara, suna astfel: "Guvernul U.R.S.S.
consideră răspunsul Guvernului Regal al României din 27 iunie ca imprecis,
deoarece în răspuns nu se spune direct, că el primeşte propunerea Guvernului
sovietic de a-i restitui neîntârziat Basarabia şi partea de nord a Bucovinei. Însă
cum Ministrul României la Moscova, d. Davidescu, a explicat că răspunsul
menţionat al Guvernului Regal al României însemnează accedarea la propunerea
Guvernului sovietic, Guvernul sovietic, primind această explicaţie a d-lui
Davidescu, propune:
1. În decurs de 4 zile, începând de la orele 14, după ora Moscovei, la 28
iunie, să se evacueze teritoriul Basarabiei şi Bucovinei de trupele româneşti.
2. Trupele sovietice în acelaşi timp să ocupe teritoriul Basarabiei şi partea
de nord a Bucovinei.
3. În decursul zilei de 28 iunie trupele sovietice să ocupe următoarele
puncte: Cernăuţi, Chişinău, Cetatea Albă.
4. Guvernul Regal al României să ia asupra sa răspunderea în ceea ce
priveşte păstrarea şi nederiorarea căilor ferate, parcurilor de locomotive şi
vagoane, podurilor, depozitelor, aerodromurilor, intreprinderilor industriale,
uzinelor electrice, telegrafului.
5. Să se numească o comisiune alcătuită din reprezentanţi ai Guvernelor
român şi U.R.S.S., câte doi de fiecare parte, pentru lichidarea chestiunilor în
litigiu în legătură cu evacuarea armatei române şi instituţiilor din Basarabia şi
partea de nord a Bucovinei. Guvernul sovietic insistă ca Guvernul Regal al
Alexandru Vianu, Constantin Buşe, Zorin Zamfir, Gheorghe Bădescu, op.cit., p. 49-50.
Ibidem, p. 50-51
11
Ion Agrigoroaei, Basarabia de la unire la integrare, Editura Cartdidact, Chişinău, 2007, p. 323.

9

10
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României să răspundă la rropunerile sus-menţionate nu mai târziu de 28 iunie, ora
12 ziua (ora Moscovei)" 1 •
Răspunsul de acceptare al guvernului de la Bucureşti era următorul:
"Guvernul român, pentru a evita gravele urmări pe care le-ar avea recurgerea la
forţă şi deschiderea ostilităţilor în această parte a Europei, se vede silit să
primească condiţiile de evacuare specificate în răspunsul sovietic. Guvernul
român ar dori totuşi ca termenele
de la punctul 1 şi 2 să fie
prelungite, deoarece evacuarea
teritoriilor ar fi foarte greu de adus
la îndeplinire în 4 zile, din pricina
ploilor şi inundaţiilor care au
stricat căile de comunicaţii.
Comisia mixtă instituită la punctul
5 ar putea discuta şi rezolva
această
chestiune.
Numele
reprezentanţilor români în această
comisiune vor fi comunicate în
cursul zilei" 13 •
La ora 13, a aceleeaşi zile,
au fost numiţi ca membri ai
"Comisiei Mixte Sovieto-Române
pentru soluţionarea problemelor în
legătură cu evacuarea trupelor
române de pe teritoriul Basarabiei
şi nordului Bucovinei", generalul
de divizie Alexandru Aldea şi
colonelul în rezervă Hagi-Stoica.
Misiunea încredinţată lor, era de a
stabili împreună cu reprezentanţii
sovtetlct, generalul locotenent
Kozlov D.T. şi generalul maior
Bodin R.I., liniile pe care urmau să
se găsească trupele în zilele de 30 iunie şi 1 iulie 1940 şi înlesnirea evacuării
teritoriilor pretinse de U.R.S.S. În acest sens, problemele evacuării erau deosebit
de complexe. Se viza, în principal, evacuarea armatei române, a administraţiei,
funcţionarilor şi familiilor lor, a cetăţenilor români care doreau să se evacueze în
România, a materialelor de război a armatei române, a bunurilor statului şi
12

13

Alexandru Vianu, ..., op.cit., p. 51-52.
Ibidem, p. 52.
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cetăţenilor

români aflate pe teritoriile cedate U.R.S.S.-ului. Sediul Comisiei a fost
stabilit la Odesa, unde delegaţia română a sosit în seara zilei de 29 iunie. Ea şi-a
desfăşurat lucrările în perioada 29 iunie - 24 noiembrie 1940. Principalele
probleme puse în discuţie au fost:
1. Probleme privind evacuarea armatei române.
Dată fiind urgenţa problemelor care trebuiau rezolvate, în aceeaşi seară, la
ora 24, a avut loc prima şedinţă a Comisiei Mixte. Deoarece Guvernul sovietic nu
a respectat propria prevedere, înserată în cea de-a doua notă ultimativă, de a
acorda 4 zile pentru retragerea trupelor române şi împlicit a instituţiilor româneşti,
"unităţile motorizate şi blindate ale Armatei Roşii traversau Basarabia şi Bucovina
de Nord chiar din prima zi şi procedau în mod activ la provocarea dezordinii
printre trupele noastre" 1\ generalul Aldea "a cerut să fie oprită mişcarea unităţilor
sovietice în ziua de 30 iunie până la orele 12, iar mai departe să se păstreze între
ariergărzile trupelor române şi avangărzile trupelor armatei roşii o distanţă egală
cu o etapă de marş. Reprezentanţii români au mai cerut să se permită plecarea în
România, din Basarabia, a cetăţenilor români care doreau să se evacueze, în
special funcţionarii şi personalul instituţiilor" 15 • În şedinţa din 30 iunie, la cererea
României, generalul Kozlov a comunicat aprobarea Guvernului sovietic de a
prelungi termenul de evacuare a teritoriului pretins, "cu 24 de ore, adică pînă la 3
iulie 1940, orele 14.00" 16 • Dar, în aceeaşi şedinţă, "a mai adus la cunoştinţă că
detaşamentele înaintate ale armatei roşii, pe toate direcţiile, au atins deja în seara
de 29 iunie noua linie a frontierei şi că grosul urmează după trupele române" 17 .
Generalul Aldea a protestat, arătând că armata roşie, în înaitarea sa rapidă,
nesocotind înţelegerile, a luat prizioneri ofiţeri şi soldaţi români, exemplificând cu
acţiunile acesteia din chiar cursul acelei zile, când, "în preajma Chişinăului, au
dezarmat regimentul 30 artilerie şi un divizion din regimentul 25 artilerie, iar
trupele sovietice de pe râul Prut şi pe şosele stânjeneau retragerea trupelor
române" 18 • Referindu-se la aceeaşi problemă, Al. Cretzianu nota în memoriile
sale: "În multe locuri soldaţii noştri au fost dezarmaţi. Ofiţerii şi-au scos insignele
şi au suferit şi alte umilinţe din partea armatei sovietice, în mai multe ocazii,
trupele sovietice au deschis pe loc focul împotriva coloanelor noastre în mars.
Trupele noastre au fost reţinute numai cu mari dificultăţi să nu răspundă" 19 • Î~
cadrul Comisiei Mixte de la Odesa, delegaţia română a remis părţii sovietice mai
multe adrese însoţite de tabele nominale de ofiţeri şi subofiţeri ai armatei române
reţinuţi de trupele sovietice în teritoriile ocupate, desigur cu cererea de a dispune
14

Ion Agrigoroaei, op.cit. p. 323
Ion Şişcanu, Uniunea Sovietică- România. I 940, Editura ARC, Chişinău, 1995, p. 9.
16
Ibidem, p. 1O.
17
Ibidem.
18
Ibidem, p. 12.
19
Ion Agrigoroaiei, op.cit., p. 323.
15
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Se sublinia faptul că militarii români au ajuns în
această situaţie datorită depăşirii, din primele două zile de ocupaţie, a trupelor
române, de cele sovietice care, nu au respectat termenul fixat prin propria notă
ultimativă a Guvernului Molotov. "Reţinerea ofiţerilor şi a subofiţerilor nu era
justificată, afirmă istoricul de la Chişinău, Ion Şişcanu, fiindcă într-o operaţiune
de cedare şi ocupare a unui teritoriu, în care una din părţi nu respectă convenţia
păstrării unui anumit ritm, de înaintare, stabilit în scris, nu poate fi vorba de
capturarea unui număr cât mai mare de ofiţeri şi subofiţeri, care nu servesc nici ca
obiect de compensaţie şi nici ca schimb de prizioneri sau de populaţie" 20 .
Guvernul român, la rândul său, a protestat energic arătând că "reţinerea lor şi,
îndeosebi, arestarea lor nu erau justificate prin nimic, deoarece unităţile militare
sovietice nu aveau dreptul să ia nici prizioneri şi nici ostateci" 21 • Potrivit adresei
nr. 217115 iulie 1940, generalul Aldea atăgea atenţia delegaţiei sovietice că "erau
reţinuţi de armata sovietică, sub pază, în diferite localităţi, peste 170 de ofiţeri şi
100 de subofiţeri'm, iar la 2 septembrie erau reţinuţi 248 dintre aceştia. Iată ce ne
relatează istoricul basarabean, Ion Şişcanu, despre tratamentul aplicat acestora în
închisorile sovietice: "cu prilejul evacuării a 28 de ofiţeri, 1 preot militar şi 2
subofiţeri în ziua de 28 septembrie 1940, Guvernul României avea să afle cu
stupoare despre tratamentul inuman şi cu totul nejustificat ce se aplicase ofiţerilor
şi subofiţerilor români în închisoarea de la Chişinău. Conform informaţiilor aflate
în posesiunea Guvernului român, rezultă că toţi ofiţerii au fost întemniţaţi în
închisoarea centrală din Chişinău, de la data de 9 iulie până la 27 septembrie
1940, unde erau ţinuţi în celule câte 15-17 persoane. Viaţa de celulă, o veritabilă
teroare, era astfel organizată încât să-i distrugă pe ofiţeri fizic şi moral. Nu li se
acorda nici o îngrijire medicală, bolnavii erau vizitaţi doar la 3-4 zile de către
infirmieri nepricepuţi, care nu puteau acorda nici un ajutor. În locul unei
intervenţii medicale urgente adecvate celor sfârşiţi de chinuri li se oferea injecţii
de morfină. Odihna de noapte era făcută imposibilă, continuu şi în mod sistematic,
prin repetatele chemări la interogatoriu după ora 24 şi prin deşteptarea deţinuţilor
pentru pretexte de serviciu. Astfel, uneori la ora 1 noaptea, se distribuia zahărul
pentru ceai, la ora 3 - pâinea, iar ceaiul se dădea la ora 9 sau 1O. Ora mesei varia
continuu, prânzul se dădea cu diferenţe de 4-6 ore faţă de ziua precedentă. Trupa
şi ofiţerii sovietici s-au purtat brutal în toate cazurile. Chiar din ziua sosirii la
Chişinău, ofiţerilor li s-au rupt galoanele, epoleţii, emblemele de pe şepci etc" 23 .
2. Probleme privind evacuarea bunurilor ofiţerilor şi funcţionarilor.
trimiterea lor

imediată

în

ţară.

Ion Şişcanu, op.cit., p. 53-54.
Ibidem, p. 54.
22
Ibidem.
23
Ibidem, p. 54-55.
20

21
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Delegaţia română,

în Comisia Mixtă de la Odesa, a ridicat, în şedinţa din
20 august 1940, problema ca militarii şi funcţionarii români să-şi poată "lua
mobila, banii, valorile şi de a vinde averea imobilă (casa şi alte construcţii)".
Răspunsul sovietic, remis la 26 august, admitea "posibilitatea de a lua cu sine: 50
kg. de bagaj capul familiei şi 25 kg., orice alt membru al familiei. Ofiţerilor li se
permitea să-şi ia mobila şi să-şi vândă averea imobilă care le aparţine, dar care nu
cade sub incidenţa legilor U.R.S.S. de naţionalizare" 24 , nefiind de acord însă ca
"necesară numirea unor delegaţi speciali pentru lichidarea sau ridicarea averii
25
ofiţerilor români" , aceasta nefiind legată de data de 30 septembrie (când urma să
se termine repatrierea supuşilor români), ci trebuie efectuată şi după acea dată" 26 •
Dar, la 5 septembrie, prin adresa 321, punctul 3, delegaţia sovietică preciza că
"dreptul de a-şi lua mobila şi de a-şi lichida averea este numai al ofiţerilor din
serviciul activ" şi, la punctul 5, că "ofiţerii care s-au evacuat nu vor avea dreptul
să se întoarcă spre a-şi lichida averea din Basarabia şi Bucovina de Nord'm. La
1O septembrie, delegaţiei române i se aducea la cunoştinţă, încălcându-se flagrant
acordurile anterioare, precum şi reaua voinţă a autorităţilor sovietice, că "unităţile
armatei roşii nu au stânjenit evacuarea trupelor române şi nu au cauzat nici un fel
de pagubă în averea ofiţerilor şi a funcţionarilor români", de aceea "guvernul
sovietic nu poate în nici un caz să ia asupra sa răspunderea pentru pagubele
suferite de aceste persoane, în cazul în care ele au avut loc" 28 • Menţionez că din
tabelele detaliate ale Marelui Stat Major al României, averile neridicate, ale
ofiţerilor şi subofiţerilor care au avut garnizoane în teritoriul cedat Uniunii
Sovietice, s-au ridicat la suma de 1.041.991.736 lei 29 • Mai mult, chiar şi ofiţerii
români, repatriaţi după 1O septembrie 1940, nu au beneficiat de favoarea de a-şi
valorifica averea rămasă sub ocupaţia sovietică.
3. Probleme privind evacuarea supuşilor români din teritoriul ocupat.
Pentru a facilita evacuarea de autorităţile sovietice, din teritoriile ocupate,
a funcţionarilor de stat şi a familiilor lor, a cetăţenilor care doreau să părăsească
de bună voie aceste regiuni istorice ale României, generalul Aldea afirma, în
şedinţa din 3 iulie 1940, că Guvernul român a convenit "să dea parcul de vagoane
şi locomotive cu ajutorul căruia erau exploatate căile ferate din Basarabia şi
nordul Bucovinei", dar Kozlov răspundea în ziua următoare că delegaţia sovietică
"va putea să treacă la studierea respectivelor probleme numai după ce România va
restitui întregul parc de vagoane şi locomotive luate din Basarabia şi Bucovina de

24

Ibidem,
Ibidem.
26
Ibidem,
27
Ibidem.
28
Ibidem,
29
Ibidem,

p. 57.

25

p. 68.
p. 69.
p. 57.
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Nord ... " 30 • Mai mult, la 26 iulie, generalul Kozlov, condiţiona şi evacuarea
militarilor români, reţinuţi şi arestaţi pe teritoriul ocupat, de restituirea parcului de
vagoane şi locomotive de către România şi apoi de pretenţiile sovietice asupra
flotei dunărene a României, care nici nu era o condiţie de cedare fixată prin nota
"Molotov" din 28 iunie 1940. Abia, la 3 august 1940, la semnarea convenţiei
privitoare la restituirea parcului de vagoane şi locomotive, conducătorul delegaţiei
sovietice informa pe români că "evacuarea ofiţerilor, funcţionarilor şi familiilor
lor va fi efectuată în cel mai scurt timp" 31 . Generalul Kozlov afirma, la 19
octombrie 1940, că "evacuarea supuşilor români se terminase la 27 septembrie,
fiind evacuaţi în România 13.750 de persoane, în loc de 9.735. Privitor la tabelele
suplimentare de evacuare a încă 11.202 persoane, şeful delegaţiei sovietice
confirma că le-a prezentat Guvernului sovietic" 32 . Era adevărat că fuseseră
evacuate mai multe persoane decât solicitase statul român, "dar încă nu fuseseră
evacuate persoanele pe care Guvernul român le-a solicitat" (la 9 octombrie se mai
solicitase repatrierea a 10.854 persoane, la 26 octombrie 119 persoane, iar Crucea
33
Roşie a adresat 2562 de cereri de repatriere ) . În legătură cu acest fapt, delegaţia
română "era de acord să încheie o conventie pentru predarea vaselor fluviale,
legând-o însă de evacuarea oamenilor" 34 . fu final, raportul Comisiei Mixte de la
Odesa în repatrierea sau evacuarea românilor basarabeni a fost de aproximativ
21.000 de persoane.
Marea majoritate a evacuaţilor, pe lângă faptul că îşi pierduseră averea
prin plecarea în Ţară la punctele de trecere li s-au reţinut, "cu şi fără acte, sume de
bani şi obiecte... În total, autorităţile vamale sovietice au reţinut repatriaţilor
români sume de bani şi obiecte în valoare de 67.219.960 lei, din care, 54.333.293
numerar şi 12.886.667 lei valoarea obiectelor reţinute 35 . În numai cinci zile, sub
presiunea armatei sovietice, România a cedat Uniunii Sovietice 50.762 kmp
(Basarabia - 44.500 kmp şi nordul Bucovinei - cu 6.262 kmp ), având 4.021.086
ha teren agricol (20,59% din suprafaţa agricolă a ţării); 3.776.309 locuitori, dintre
care 53,49% români, 10,34% ruşi, 15,30% ruteni şi ucrainieni, 7,27% evrei;
4,90% bulgari, 3,31% germani, 5,12% alţii 36 .
Şi toate acestea nu au reprezentat decât începutul Marelui Refugiu şi al
Calvarului românesc din tragicul an 1940. Urmau dramele românilor din Ardealul
de Nord-Est şi Sudul Dobrogei- Cadrilater.

30

Ibidem.
Ibidem.
32
Ibidem, p, 54.
33
Ibidem, p. 56.
34
Ibidem, p. 58.
35
Ibidem, p. 59.
36
*** Moldovenii sub teroarea bolşevică ... , p. 31.
31

204
https://biblioteca-digitala.ro

.

ASPECTE PRIVIND ORGANIZAREA SI
' FUNCTIONAREA
COMANDAMENTULUI ZONEI DE APĂRARE PASIVĂ
BACĂU ÎN ANII 1942-1943
Valentin IOAN

Aspects Regarding the Organization and Ounctioning of the Bacău Passive
Defense Zone Command in the Years 1942-1943
Abstract
The organisation of the Commandment of the Passive Defense Area from Bacău
appeared as a necesity of the civil population 's protection, resulting from the devastating
effects of the First World War. At the headquarters of each prefecture, the
Commandments of the Passive Defense Area were set up to coordonate the other
commandments which were set up in every institution. The passive defense of Bacău
county was organised by the city of residence, but, also, by other cities: Târgu Ocna,
Moineşti, Băile Slănic. Regarding the organisation, in the Commandment of the Passive
Defense from Bacău, the Prefecture organised passive defense teams by setting up a firstaid mobile service and triage, a gassed branch, and, also, disinfection teams for each
administration, washing station, and, for ali communes and villages, passive defense
teams that were run by the mayor, under the prefect's control. In the Passive Defense
Area's structure of Bacău city, there were waiting and alarm stations. The organisation of
this unit was made up, starting with the small passive defense posts, and up to the
Commandment of the Passive Defense Area's center, which was in constant
development.
Keywords: passive defense, information, waiting, alarm, commandment, bombardment.
Puţin cercetată de-a lungul timpului, istoria Comandamentului de Apărare
din România dă posibilitatea realizării unor studii monografice sau chiar a
unor lucrări de sinteză. Activitatea în plan teritorial a Zonelor de Apărare Pasivă a
stat destul de puţin în atenţia cercetătorilor şi acest lucru lasă deschisă calea
realizării unui succint studiu asupra modului de organizare şi funcţionare a
Comandamentului Zonei de Apărare Pasivă Bacău în anii 1942-1943, valorificând
astfel documente inedite existente în cadrul Serviciului Judeţean Bacău al
Arhivelor Naţionale.
Începutul organizării apărării pasive în România îl constituie Înaltul
Decret Regal nr. 468 din 28 februarie 1933, prin care se aproba Regulamentul
Apărării Pasi ve Contra Atacurilor Aeriene, ca o necesitate a protejării 1 populaţiei
Pasivă

1

"Monitorul Oficial" nr. 69 din 23 martie 1933, f. 2.
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civile, rezultată în urma efectelor devastatoare ale Primului Război Mondial. A
urmat promulgarea Legii pentru apărarea antiaeriană activă şi pasivă a
teritoriului din 1939, care avea ca scop limitarea efectelor bombardamentelor
asupra populaţiei şi resurselor teritoriului, asigurându-se protecţie directă sau
micşorându-se eficacitatea atacurilor, întrucât acţiunile aviaţiei sovietice, în
special, au vizat mai multe puncte de pe teritoriul României şi urmăreau atât
cercetarea aeriană cu rolul de a vizualiza mişcarea trupelor germano-române în
zona de graniţă, cât şi depistarea principalelor ţinte care urmau să fie vizate, ea
declanşându-se anterior chiar atacurilor de la 22 iunie 1941.
Lansarea de
manifeste 2 asupra teritoriului României a reprezentat un alt mijloc de informare 3
şi influenţare a populaţiei, acestea având loc, sporadic, şi înainte de atacarea
U.R.S.S., la 22 iunie 1941. De cele mai multe ori erau folosiţi în astfel de misiuni,
fie membri ai serviciilor secrete, fie, prin colaborare cu aceştia, simpatizanţi ai
comunismului din teritoriile ocupate în 1940. Spre exemplu, după iunie 1940, au
continuat să fie infiltraţi în zonă, pe calea aerului sau terestru, mai mulţi agenţi
sovietici, unii acţionând, până a fi depistaţi, chiar în zona Bacăului. Conform
acestei legi, Ministerul Aerului şi Marinei avea atribuţii în organizarea,
conducerea, controlul şi coordonarea tuturor măsurilor de apărare aeriană activă şi
pasivă a ţării. La data promulgării prezentei legi vor lua fiinţă la sediul fiecărei
prefecturi, Comandamentele Zonelor de Apărare Pasivă, care aveau să coordoneze
celelalte comandamente4 ce luau fiinţă în cadrul fiecărei instituţii.
Comandamentul Zonei de Apărare Pasivă era condus de un ofiţer activ sau în
rezervă, numit de ministrul Aerului şi Marinei. Acest ofiţer era ajutat de un
secretar dactilograf pus la dispoziţie de către prefectura respectivă. Atribuţiile
Zonei de Apărare Pasivă erau acelea de a ajuta prefectul în îndrumarea,
coordonarea şi controlul la faţa locului a organizării şi punerii în aplicare a
măsurilor de apărare antiaeriană activă şi pasivă a teritoriului de către toate
organele militare şi civile aflate pe teritoriul judeţului. El trebuia să colaboreze
efectiv în toate ramurile de activitate enumerate mai sus după directivele primite
de la Ministerul Aerului şi Marinei prin comandamentele 5 ierarhice.
În Regulamentul Apărării Pasive erau prevăzute normele de organizare,
elementele necesare pentru stabilirea planurilor de apărare, măsurile de realizare,
comisiile de apărare pasivă precum şi serviciile şi formaţiunile de apărare pasivă
cu următoarele specialităţi: alarmă - în pândă locală, transmisiuni, adăposturi şi
tranşee, evacuare, poliţie, stingerea incendiilor, sanitare, transporturi şi recrutare
personal 6 .
Vasile Tudor, Război aerian in România (1941-1944), Editura Tiparg, 2006, p. 24-25.
Ibidem, f. 4.
4
Mihai Cristian Şelaru, Lucian Spiridon, Bombardamentele sovietice asupra judeţului laşi, Iaşi, p. 8.
5
"Monitorul Oficial" nr. 55 din 6 martie 1939, fila 4.
6
Ibidem, fila 5.
2

3
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Pe plan local, punerea în aplicare a prevederilor regulamentului le revenea
prefecţilor de judeţ, primarilor din municipii şi oraşe, pretorilor la plăşi şi
primarilor la comune. În cazul întreprinderilor şi instituţiilor, răspunderea le
revenea conducătorilor acestora. De asemenea, erau stabilite măsuri pentru
pregătirea apărării pasive în timp de pace şi anume: măsuri generale de siguranţă,
măsuri preventive şi măsuri de salvare. Aceste măsuri erau trecute în Planul
Apărării Pasive, document ce se întocmea de Comisia de Apărare Pasivă, în toate
judeţele, municipiile, oraşele, comunele, întreprinderile şi instituţiile importante.
În plan metodologie, se indicau metode, procedee, soluţii de organizare a
pregătirii, protecţiei, alarmării, evacuării, înlăturării urmărilor atacurilor aeriene,
continuării activităţilor economice şi sociale pe timp de război şi asigurării de
materiale. Pe timpul celui de-al Doilea Război Mondial structura a funcţionat în
cadrul Ministerului Aerului şi Marinei 7 , sub denumirea de Comandamentul
Apărării Pasi ve. Apărarea Pasivă a judeţului Bacău era organizată de către oraşul
de reşedinţă, precum şi de către celelalte oraşe: Târgu Ocna, Moineşti, Băile
Slănic, la conducerea căreia a fost numit locotenentul colonel Vasile Tebinca.
Până la numirea acestuia, conducerea a fost deţinută numai provizoriu de către
ofiţeri detaşaţi de la Cercul de Recrutare Bacău. Comandantul era ajutat de
secretarul de zonă, sergentul major Theodor Beldiman, venit de la Baza
Regimentului 6 Aeronautică, caporal Tănase Petre, caporal Paşoale Dobre,
telefonist Moise Vasile, fruntaş şi şofer Mihai Ştefan, soldat şi mână de lucru
Milea Marin, fruntaş Dică Stelian agent transmsiuni şi Dinulescu Marin soldat
telefonist. O primă măsură luată de noua conducere a fost confecţionarea unui
dulap pentru arhivă 8 precum şi asigurarea măsurilor de pază, dar şi crearea
9
evidenţei corespondenţei şi a inspecţiilor •
În organizarea Comandamentului Zonei de Apărare Pasivă Bacău,
Prefectura a organizat echipe de apărare pasivă înfiinţând un post mobil de primajutor şi triaj, o secţie gazaţi, precum şi echipe de dezinfectare pentru fiecare
pretură, staţie de spălare, iar pentru toate comunele şi satele a organizat echipe de
apărare pasivă care erau conduse de către primar sub controlul prefectului.
Primarul fiecărei comune prezida comisia comunală de apărare pasivă, stabilea
planul de apărare pasivă
şi propunea prefectului, tabelul cu obiectivele
industriale şi instalaţiile din comună care urmau să fie clasate în categoria 1.
Această comisie comunală de apărare pasivă se compunea din preşedinte primarul şi membrii - medicul şef al comunei, medicul veterinar şef al comunei,
un ofiţer al Comandamentului Zonei de Apărare Pasivă Bacău, seful Postului de
Jandarmi, dar şi un reprezentant al Companiei de Pompieri Militari Bacău.
Istoria militară a poporului român, voi. VI, Ed. Militară, Bucureşti, 1989, p. 375-376.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Comandamentul Zonei de Apărare Pasivă Bacău, d. 1/1943, f. 63.
9
Idem, d. 5/1943, f. 21.
7

8
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Conform instrucţiunilor speciale referitoare la organizarea şi funcţionarea
apărării pasive ca echipe rezervă se încadrau în rândul formaţiunilor de apărare
pasivă ale comunei şi corpul didactic şi elevii de la 15 ani 10 , aceştia fiind la
dispoziţia primarului. Tinerii erau organizaţi pe grupe şi erau instruiţi atât practice
cât şi teoretic. Repartizarea elevilor pentru diferite servicii în vederea protecţiei
colective revenea conducerii unităţilor şcolare cu acordul medicilor şcolari,
ţinându-se seama de vârstă, aptitudini, pregătire şi constituţie atletică. Tinerii
alcătuiau un efectiv din care se formau echipe de prim-ajutor, echipe pentru
salvarea victimelor, localizarea şi stingerea incendiilor, transmisiUni,
corespondenţă, asistenţa sinistratilor, alimentarea, paza locuinţelor părăsite şi
recuperarea materialelor casnice. Încadrarea echipelor se comunica primăriilor
respective prin Comandamentul Zonei de Apărare Pasivă cu indicaţia atribuţiilor
date fiecărui elev. Directorii şcolilor numeau un profesor pentru a supraveghea
implicarea tineretului, fixând programul şi corpul didactic necesar instruirii
acestora. Medicii îi învăţau pe tineri, în colaborare cu serviciile sanitare ale
comunei, cum să aplice pansamente, tratarea rănilor, ridicarea şi transportarea
victimelor etc. Elevii erau instruiţi şi în ceea ce privea paza locuinţelor ei putând
activa cu organele poliţieneşti locale, iar elevii de la şcolile cu profil industrial
puteau ajuta la repararea uşoarelor stricăciuni.
Întreaga activitate a echipelor de apărare pasivă organizate în fiecare
comună a judeţului Bacău era controlată de ofiţeri ai Comandamentului Zonei de
Apărare Pasivă care urmăreau să îndrepte toate aspectele deficitare în ceea ce
privea materialele de apărare pasivă dar şi un control asupra pregătirii
profesionale a personalului. În structura Zonei de Apărare Pasivă a oraşului Bacău
se aflau posturile de pândă 11 şi alarmă. Posturile erau în număr de 19 şi anume:
Oneşti, Agăş, Mănăstirea Caşin, Oituz, Comăneşti, Băile Slănic, Dărmăneşti şi
Dofteana, Târgu Ocna, Valea Rea, Moineşti, Tescani, Secuieni, Răcăciuni,
Buhoci, Oituz, Luizi Călugăra, Bereşti-Bistriţa, Gloduri şi Parincea. Apărarea
pasivă în mediul urban era destul de bine pregătită dispunând de suficient
material. În dotarea unui post de pândă se regăseau: un ceasornic, o busolă,
indicatoare (ţăruşi, tăbliţe numerotate de la 1 la 12 pentru cadranul de orientare),
binoclu, carnete de mesaje, trepied 12 , carnete cu formele avioanelor, creioane şi
hârtie albă şi o bobină cu sârmă de aramă necesară mutării telefonului 13 • Rolul
acestor posturi de pândă era de a informa unităţile aeriene şi de artilerie despre
atacurile aeriene şi de a alarma la timp centrele populate, instituţiile de stat şi
industriale pentru a se lua măsurile de adăpostire. În plan operativ-informativ,
10
11
12
13

Idem, fond Prefectura judeţului Bacău, d. 125/1943, f. 8-9.
Ibidem, f. 87.
Idem, d. 511942, f. 267.
Idem, d. 511943, f. 35.
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posturile de pândă duceau şi o activitate de culegere 14 a informaţiilor pentru ca,
mai apoi, acestea să fie transmise Centrului de Informaţii Bacău care îşi avea
sediul în cadrul Prefecturii judeţului Bacău. În subordinea Centrului de Informaţii
Bacău se aflau şi două subcentre de informaţii, în Târgu Ocna şi Valea Rea.
Posturile de pândă erau controlate la rândul lor de comandanţii de garnizoană din
cadrul Comandamentului de Artilerie Aeronautică Bacău, controale ce se
efectuau din două în două luni şi urmăreau prezenţa oamenilor la posturi, modul
cum aceştia îşi îndeplineau atribuţiile, felul cum executau transmiterea
informaţiilor, dacă erau apţi din punct de vedere medical (vedeau şi auzeau foarte
bine), verificau dacă aceştia aveau studiile necesare şi în cele din urmă se verifica
echipamentul, hrana, căldura şi corpurile de lumină din dotarea posturilor de
15
pândă • Un lucru destul de important era să se verifice dacă personalul postului
de pândă era în măsură să manevreze armamentul împotriva atacurilor venite din
partea paraşutiştilor sovietici şi pentru paza postului. În localităţile unde îşi
desfăşurau activitatea posturile de jandarmi, pândarii beneficiau de sprijinul
jandarmilor în instruirea şi manevrarea armamentului. Despre Centrul de
Informaţii din cadrul Comandamentului de Apărare Pasivă Bacău aflăm din
documentele de arhivă că acesta primea informaţiile culese de cele 19 posturi 16 de
pândă, iar legăturile necesare transmiterii informaţiilor erau stabilite de obicei prin
linia telefonică din dotare.
Centrul de informaţii al Comandamentului de Apărare Pasivă Bacău
alarma oraşul dacă din informaţiile trimise de posturile de pândă erau date din
care să rezulte că atacul aerian inamic poate survola localităţile sau unele zone din
judeţ 17 • Comandantul Centrului de Informaţii Bacău hotăra alarmarea totală sau
parţială a judeţului. Alarma era comunicată şi primăriilor comunale, şi era adusă
la cunoştinţa locuitorilor "prin sunete de sirene cu aburi, electrice şi prin sirenele
întreprinderilor industriale sau prin 1O sunete pereche la intervale egale, cu
clopotele bisericilor din sat bing-bang-bing-bang-bing-bang-bing-bang-bingbang de zece ori ... iar încetarea a/armei se va face tot prin sunete de sirene sau
semnale de grupe a două lovituri de clopot, repede, repetate de cinci ori la
intervale egale executate de clopotul bisericilor bang bang bang bang bang de
cinci ori " 18 • Acest serviciu era condus de căpitanul Mihai Cristea, numit conform
ordinului cu nr. 745 din 1942 al Marelui Stat Major, ajutat de un sublocotenent,
un sergent, doi caporali şi doi soldaţi. Dintr-o notă raport, întocmită de şeful
Centrului de Informaţii al Comandamentului Zonei de Apărare Pasivă Bacău şi
înaintată Ministerului Aerului şi Marinei, prin care se dorea o centralizare a
14

Ibidem, f. 120.
Ibidem, f. 72.
16
ldem, d. 111944, f. 278-279.
17
ldem, d. 211942, f. 15-16.
18
Ibidem, f. 78.
15
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tuturor materialelor de apărare pasivă la nivel naţional, aflăm ca m dotarea
acestuia se regăseau: o harta de 1/500000, un dublu decimetru, creioane colorate,
hârtie de calc, 2 mese pentru hartă, reftistru de mesaje, registru telefonic, registru
de intrare-ieşire şi registru de inspecţii 9 .
Pe raza Zonei de Apărare Pasivă Bacău exista o singură unitate militară
de stingere a incendiilor şi anume Compania de Pompieri Militari a oraşului
Bacău. Stingerea incendiilor în celelate oraşe ale judeţului era asigurată de
posturile civile de pompieri, cum erau cele din Târgu-Ocna, Băile Slănic, şi
Moineşti. Tot din documentele de arhivă aflăm că şi marile întreprinderi
industriale din judeţul Bacău, cum ar fi Fabrica Filderman, Izvoranu, Fabrica
Letea şi Tăbăcăria Românească aveau organizate posturi de pompieri civili. La
sate erau organizate echipe rapide de stingerea începuturilor de incendiu
folosindu-se de materialul propriu al oamenilor. În afară de aceste posturi de
pompieri mai existau şi la fiecare imobil important, mijloace de stingere a
incendiilor, iar în podurile locurilor importante exista câte un observator pentru a
stinge plăcile incendiare. Compania de Pompieri Militari Bacău avea sarcini
extrem de riscante ca de exemplu ridicarea bombelor neexplodate lansate de
inamic pe întreg judeţul care erau duse în cele din urmă la marginea oraşului şi
supravegheate permanent. Pentru sporirea personalului Comandamentului de
Apărare Pasivă,
locotenentul colonel Vasile Tebinca a intervenit la
Subinspectoratul de Pregătire Premilitară pentru a-i pune la dispoziţie 100 de
premilitari în vederea săpării mai multor tranşee împotriva bombardamentelor,
dar şi pentru a le îmbunătăţi pe cele săpate în anul 1941. Cu sprijinul acestor
premilitari au fost realizate adăposturi în Str. General Grigorescu în spatele
cinematografului, care avea o lungime de 40 de metri şi o capacitate de 180 de
persoane, altul în str. Leon Sachelarie din curtea Bisericii Sfântul Ioan, acesta
având o lungime de 50 de metri şi o capacitate de 200 de persoane, dar şi
adăpostuf 0 din grădina Liceului Teoretic de Băieţi cu o lungime de 50 de metri şi
cu o capacitate de 200 de persoane. Astfel, în oraşul Bacău existau 4500 de metri
liniari de tranşee cu o capacitate de 10.000 de persoane. În oraşul Moineşti erau
600 de metri liniari de tranşee cu o capacitate de 1384 de persoane, iar în TârguOcna 400 de metri liniari de tranşee cu o capacitate de 800 de persoane şi nu în
ultimul rând, în oraşul staţiune balneo-climaterică Băile Slănic, 120 de metri
liniari de tranşee cu o capacitate de 400 de persoane. În sprijinul Zonei de
Apărare Antiaeriană Pasivă Bacău se afla şi Garnizoana Militară Bacău cu
regimente de ofiţeri şi subofiţeri foarte bine pregătiţi în vederea intervenţiei în
repararea stricăciunilor provocate de bombardamentele inamice şi în salvarea
victimelor de sub dărâmături, dar şi înlăturarea bombelor neexplodate şi plăcilor
19
20

Idem, d 511943, f. 96.
Idem, d. 511944, f. 79.
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incendiare. Primul Regiment, şi anume Regimentul 6 Grăniceri Bacău, îngloba
întreprinderile 21 importante din partea de nord-est a oraşului şi anume: Fabrica
Textilă Izvoranu, Fabrica Textilă Bacău, Întreprinderile Filderman, Moara
Statului Ghiţă Nicolae şi fosta Moară Filderman. Al doilea, Regimentul 16
Artilerie, era concentrat în partea de Sud-Est a oraşului, înglobând Tăbăcăria
Românească şi Cercul Teritorial Bacău. Celui de-al treilea, Regimentului 3
Pontonieri Râuri, îi era atribuită zona centrală a oraşului cu următoarele instituţii:
Prefectura judeţului, Primăria, Administraţia Financiară, Spitalul Pavel şi Ana
Cristea, Şcolile Normale de Fete şi Băieţi şi Poliţia. Regimentul 27 Infanterie era
direcţionat pentru partea de nord-vest a oraşului înglobând Liceul de Băieţi,
Liceul Comercial, Rezervorul de apă şi Liceul Industrial de Fete. Ultimul
regiment, Regimentul 4 Artilerie Grea, îngloba Gara Bacău, magaziile gării,
cartierul CFR, Spitalul Z.l 126 şi Fabrica de Hârtie Letea.
Conducerea Comandamentului Zonei de Apărare Pasivă Bacău a pus mare
preţ şi pe instruirea întregului personal
pentru ca, în urma şedinţei dintre
locotenent colonel Vasile Tebinca, prefectul oraşului Bacău colonel în rezervă C.
Iannescu şi şeful Biroului Mobilizare şi Organizare Naţională a Teritoriului
Cernat Constantin, să se decidă înfiinţarea unui centru de instrucţie de apărare
pasivă judeţean, dar şi câte unul în fiecare localitate. Cursurile Centrului de
Instrucţie Apărare Pasivă judeţean se desfăşurau la una din şcolile primare ale
oraşului Bacău şi erau ţinute de profesori iniţiaţi în domeniul apărării antiaerine
pasive şi anume căpitanul Mayer Arnold din cadrul Zonei de Apărare Pasivă
Bacău, căpitanul Staicu Constantin, comandantul Companiei Pompieri Militari
Bacău şi Cernat Constantin, şeful Biroului M.O.N.T al Secţiei de Apărare Pasivă
din cadrul prefecturii. Greutăţile pe care le-au întâmpinat în desfăşurarea acestor
cursuri au fost lipsa materialelor didactice: lumânări fumigene, fiole cu diferite
gaze, petarde 22 , iar cursurile se ţineau numai în zi de sărbătoare. Aceste cursuri
erau finalizate cu o lucrare 23 scrisă la care toţi participanţii primeau calificative. În
schimb, cursurile de apărare antiaeriană pasivă pentru celelalte localităţi şi
comune erau ţinute de directorii şcolilor primare, de trimişii serviciului de
Pompieri Bacău, de plutonierii şefi de post de vânătoare, de agenţi sanitari, dar şi
de un ofiţer al Zonei de Apărare Pasivă Bacău. Aceste cursuri erau urmate de
exerciţii de ansamblu de apărare pasivă a oraşului. Unul dintre acestea a fost
executat în data de 22 ianuarie 1943 şi avea ca scop verificarea echipelor de
apărare pasivă conform carnetului de mobilizare al instituţiei sau întreprinderii. Se
verifica timpul de reacţie a echipelor dotate cu materiale de apărare pasivă şi dacă
postul de observaţie funcţiona şi pe timpul alarmei aeriene. Totodată se verifica
21
22
23

Idem, d. 111943, f. 239.
Idem, fond Prefectura judeţului Bacău, d. 362/1942, f. 2.
Ibidem, f. 9.
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dacă adăposturile

erau suficiente şi daca erau marcate cu indicatoare care să arate
direcţia spre adăpost; se verifica modul cum era constituită echipa de prim-ajutor,
dacă aceasta era dotată cu material şi în cele din urmă se verificau mijloacele de
stingere a incediilor.
Celelalte formaţiuni 24 ale apărării pasive şi efectivul acestora, cuprinse în
orgamgrama Zonei Bacău, conform Instrucţiunilor Comandamentului Apărării
p asi.ve d"manu1 1943 d"m med"m1 urban, respectiv me d"m1 rura1 erau:
'
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Fără

a avea pretenţia unei prezentăn exhaustive, am expus câteva aspecte
privind organizarea şi funcţionarea Comandamentului Zonei de Apărare Pasivă
Bacău. Observăm că această unitate era o componentă esenţială în mobilizarea şi
organizarea naţională a teritoriului împotriva unor atacuri aeriene din partea
inamicilor străini din cel de-al Doilea Război Mondial. Organizarea acestei unităţi
era una închegată, începând cu micile posturi de apărare pasivă şi până la centrul
Comandamentului Zonei de Apărare Pasivă, aceasta fiind într-o permanentă
dezvoltare, acest fapt datorându-se întregii conduceri, care depunea eforturi
intense în acest demers, primind totodată sprijin şi din partea celorlalte instituţii
din domeniul apărării naţionale.

24

Ibidem, f. 111.
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VÂNĂ TORILOR REGIMENTULUI 1 PENTRU SALVAREA

ARHIVEI ÎN ZILELE DE FOC ALE LUI AUGUST 1944
Dr. lulian Stelian BOŢOGHINĂ
Short Account about the Efforts of the Regiment 1
Hunters to Save the Archive from Fire in August 1944
Abstract
This article is presenting the efforts of some Romanian militaries ofthe Regiment
Hunters to save the archive of the Cash Till Service of the unit while they were
withdrawing from the Iasi area on August 20-22 1944 and the investigations run in
September.
Keywords: World War Two, archive, Regiment 1 Hunters, investigation

În primăvara anului 1944 situaţia armatei române devenise mai mult decât
la începutul lunii august 1943, frontul sovietic se afla la 750
km de Nistru, la sfârşitul anului, în decembrie 1943, ajunsese la mai puţin de 300
km de fluviu, pentru ca la 1O ianuarie 1944 distanţa să fie de numai 140 km 1•
Astfel, la 4 martie 1944, mareşalul G .K. Jukov a ordonat trupelor din
compunerea Frontului 1 ucrainean să treacă la ofensivă. Trupele sovietice au
reuşit să străpungă apărarea germană, înaintând spre calea ferată Lvov- Tamopol
- Jmerinka - Odessa, pe care au interceptat-o la 6 martie între Tamopol şi
Proskurov, ajungând la Nistru în ziua de 25 martie 1944. După numai patru zile,
trupele sovitice au reuşit să intre în Cernăuţi, iar spre sfârşitul lunii martie să
ajungă la calea ferată Siret- Storojinee.
La rândul lor, în dimineaţa zilei de 5 martie 1944 fronturile 2 şi 3
ucrainene şi-au reluat ofensiva, atacând pe un front larg, dar cu efortul principal
pe direcţie Svenigorodka - Uman - Gaivoron (pe Bug) 3 . La 8 aprilie 1944,
Armata Roşie a declanşat ofensiva pentru eliberarea Peninsulei Crimeea. Până la
13 mai 1944, data când Crimeea a fost cucerită, pierderile armatei române sunt
îngrijorătoare. Dacă

Dinu C. Giurescu, România în al doilea război mondial, Editura ALL, 1999, p. 186-187.
•••România în anii celui de-al doilea război mondial, voi. 1, Statul naţional unitar în perioada
1919-1939. Impactul declanşării celui de-al doilea război mondial asupra României. Lupta
poporului roman pentru recucerirea independenţei şi suveranităţii naţionale, Editura Militară,
Bucureşti, 1989, p. 500.
3
Ibidem, p. 501.
1

2
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estimate ca fiind între 23.854 şi 30.897 militari . Această situaţie militară a
determinat reorganizarea armatelor aliate de pe acest front. Astfel, la 13 martie
1944, Corpul 4 armată a primit ordin să-şi desfăşoare unităţile în cât mai scurt
timp pe un aliniament care pornea de la Târgu Neamţ, prin Strunga, până la
Dealul Mare, cu misiunea de a întârzia cât mai mult posibil înaintarea sovietică
spre sud 5• La 26 martie 1944, trupele sovietice au forţat Prutul, iniţial pe la
Ripiceni, apoi pe la Stânca şi Şendreni.
Îndată după pătrunderea trupelor sovietice în Cernăuţi, situaţia a devenit
din ce în ce mai critică, fapt conştientizat pe deplin de către generalii români şi
germani, care nu întrezăreau nicio soluţie ca să oprească ofensiva sovietică.
Singura reacţie a fost replierea trupelor româno-germane pe aliniamente succesive
şi organizarea unei poziţii de apărare pe aliniamentul Baia - Boroaia - TârguNeamţ - Târgu-Frumos - Podu-Iloaiei - Iaşi - Ungheni. Ultima modificare a
dispozitivului de apărare al trupelor române înaintea ofensivei sovietice din 20
august 1944 s-a produs la sfârşitul lunii iulie, când unităţile Diviziei 5 cavalerie au
înlocuit pe cele ale Diviziei 3 infanterie, care, în urma pierderilor suferite, au fost
scoase de pe front şi deplasate pentru refacere şi reorganizare în zona Podgoria, la
sud de Bahlui 6 .
După 20 august 1944, frontul româno-german din Moldova a fost rupt pe o
lungime de aproape 140 km, de la vest de Paşcani până la NV de Chişinău. În
numai patru zile, coloanele motorizate ale Frontului 2 ucrainean au înaintat
aproximativ 80 km, apropiindu-se de Bârlad 7• De asemenea, frontul de pe Nistru
fusese spart pe circa 120-130 km, de la nord de Tighina până la Limanul Nistrului,
la Marea Neagră. Concomitent, trupele Frontului 3 ucrainean înaintaseră între 90
de km la est de Leova şi aproape 120 km la Taracila. Puternica ofensivă sovietică
a determinat grele pierderi celor şase divizii ale armatei române, care luptau între
Iaşi - Chişinău - Limanul Nistrului, în mare parte fiind încercuite de inamic.
Nouă divizii, dintre care şapte suferiseră grele pierderi, se retrăgeau istovite spre
linia fortificată Focşani - Nămoloasa - Brăila. Alte zece divizii din compunerea
Armatei a 4-a, apte de luptă, erau captive între Siret şi zona Carpaţilor, fără
posibilităţi manevriere pentru a-şi pune în valoare capacitatea de luptă. Aşa că,
înşirate pe o distanţă de aproximativ 175 km, unităţile Armatei a 4-a au fost
nevoite să se retragă spre sud, fiind tot timpul ameninţate de avangărzile sovietice
care trecuseră Siretul. Singura alternativă rămânea deplasarea spre graniţa cu
Ungaria, de pe Carpaţi 8 • Pe scurt, acesta este contextul în care unităţile Diviziei 3
infanterie au fost nevoite să găsească soluţii pentru a scăpa de primejdia capturării
4

4

Dinu C. Giurescu, op. cit, p. 104-105.
•••România în anii celui de-al doilea război mondial, voi. 1, p. 501.
6
Ibidem, p. 502.
7
Dinu C. Giurescu, op. cit, p. 224.
8
Ibidem.
5
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sau anihilării. Inevitabil, în asemenea situaţie s-au aflat şi militarii Regimentului 1
Vânători, împinşi să aleagă între propria salvare şi sacrificarea gestiunii materiale
cu o valoare simbolică aparte, precum arhiva. În cele din urmă, sacrificată a fost
arhiva, victimă a vicisitudinilor momentului.
În cele ce urmează ne propunem să reconstituim şirul evenimentelor din
acel august de foc, când o parte din arhiva Regimentului 1 Vânători a fost
distrusă, investigaţie întemeiată pe declaraţiile militarilor, părtaşi ai acestei istorii.
Cercetarea fusese demarată încă din septembrie 1944, aşa că după finalizare
dosarul a fost expediat la Piteşti, garnizoana de reşedinţă a unităţii. În adresa de
expediţie a dosarului cu documentele rezultate în urma cercetării, având 31 file,
colonelul Pambucol a ţinut să noteze că din dosar lipsea declaraţia plutonierul
major Popescu Ioan9 . Subofiţer părtaş la tragicul eveniment alături de camarazii
săi, ale căror portrete vom încerca să le reconstituim într-o sumară descriere
întocmită pe seama caracterizărilor făcute de către superiorii lor şi consemnate în
foile calificative.
Personajul cheie este sublocotenentul Mincovici Ion. Ofiţerul s-a născut la
29 mai 1918, în Piteşti. Tatăl său, Mincovici Constantin, a fost magaziner la Staţia
C.F.R. Bucureşti Nord fână în anul 1939, când a ieşit la pensie. Mama sa,
Filofteia, a fost casnică 1 • Cele patru clase primare le-a absolvit în anul 1930 la
Şcoala Nr. 1 din Piteşti, după care, în 1939, a absolvit cursurile de opt ani la
Liceul Teoretic "Şt.O. Iosif' din Odorhei 11 • În 1942, după doi ani de studiu, a
terminat Şcoala militară de ofiţeri de administraţie, pentru ca în 1954, timp de
patru luni să urmeze cursul de perfecţionare şefi secţie şi birouri intendenţă. În
1957, timp de zece luni, a urmat cursul academic superior, grupa servicii, pentru
ca în 1961 să reuşească la examenul de colonel 12 • După ce a terminat Şcoala de
ofiţeri a fost încadrat ca ofiţer casier şi ofiţer casier şi cu îmbrăcămintea la
Regimentul 1 Vânători, din ziua de 1O mai 1942 până în martie 1948 13 • Prin
urmare, se poate spune că sublocotenentul Mincovici Ion a participat pe frontul
celui de-al Doilea Război Mondial numai ca ofiţer al Regimentului 1 Vânători.
De cum a sosit la unitate, a fost repartizat la Serviciul casieriei pentru a
lucra şi a învăţa de la căpitanul de rezervă Maria Marin, un ofiţer care desluşea
bine tainele acestui serviciu, destul de greu în acele împrejurări, după cum nota
colonelul Ion Constantin, comandantul Regimentului 1 vânători 14 • Încă din prima
zi, sublocotenentul Mincovici a dovedit că era un ofiţer serios, liniştit,
conştiincios, cu multă bunăvoinţă, având multă încredere în propriile puteri,
Arhivele Naţionale Militare Române, fond Regimentul 1 Vânători, d. 741, f. 15.
ldem, fond Direcţia Cadre şi Învăţământ/1975, ofiţeri decedaţi, d. 45, f. 1.
11
Ibidem, f. 1v.
12
Ibidem.
13
ldem, fond Direcţia Cadre şi Învăţământ/1974, ofiţeri, d. 9862, f. 2.
14
Ibidem, f. 9.
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fie lăsat singur să gestioneze probleme Serviciului casierie . Solicitare
întemeiată de altfel, căci prin lucrările bine întocmite şi la timp, demonstra
.constant că era inteligent şi cu judecată clară, metodic în executarea activităţilor şi
cu memorie bună, posedând cultură generală şi profesională 16 •
Pentru a cunoaşte personalitatea acestui ofiţer, din perspectiva prezentului
articol, foarte importantă rămâne consemnarea comandantului regimentului cum
că în manipularea banilor de către sublocotenent nu a constatat lipsuri, actele şi
banii fiind bine păstrate şi administrate 17 • Pe lângă aceste aprecieri, în anul
următor, calificativele au continuat să rămână foarte bune, fiind caracterizat ca un
ofiţer energic, hotărât, cu voinţă şi cu o mare putere de muncă, având un frumos
caracter. Comandantul unităţii l-a văzut ca pe un ofiţer moral şi cinstit, bine
pătruns de simţul datoriei şi al conştiinţei, leal, integru şi foarte modest, ducând o
viaţă corectă şi cu maniere frumoase.
În anul 1943 a fost dislocat în zona de aplicaţii a regimentului, încă o
ocazie pentru a demonstra că era un ofiţer chibzuit şi prevăzător în lucrări, fiind
tot timpul la curent cu plăţile şi cu actele la verificare, aşa că nu au fost semnalate
neplăceri din partea acestui serviciu. La încheierea misiunii, cu deosebită
sârguinţă şi atenţie, a adus banii la regiment, având la zi plăţile pentru oameni şi
hrană 18 •
Începând cu 31 martie 1944 a fost trecut la armata de operaţiuni,
îndeplinind concomitent funcţiile de casier şi ofiţer cu îmbrăcămintea. Şi cu
această ocazie s-a dovedit a fi un ofiţer cinstit şi corect, om al datoriei şi al
serviciului, prevăzător şi calculat. Pe zona de operaţii, cu destul curaj, a achitat
soldele şi a aprovizionat subunităţile cu materiale 19 •
Din 29 aprilie 1944, când regimentul a trecut în zona de refacere, s-a
ocupat îndeaproape de buna echipare a trupei, în mod deosebit de reparatul
echipamentului, ţinând o bună evidenţă a scriptelor şi lucrărilor de casierie şi
îmbrăcăminte. A achitat la timp soldele, mergând pe front până la posturile de
comandă ale batalioanelor şi chiar ale companiilor20 .
Dotat cu mult bun simţ, modest şi manierat, sincer şi corect, cu spirit de
metodă, disciplinat faţă de superiori, cu autoritate şi prestigiu în faţa
subordonaţilor, sublocotenentul administrator Mincovici s-a dovedit un foarte bun
camarad, ocupându-se foarte mult de buna echipare a militarilor, de plata soldelor
şi expedierea la timp către familii a cotelor destinate cadrelor militare.
Temperament liniştit, cu sânge rece, foarte prevăzător în acţiunile sale, a fost dotat
cerând

să
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Ibidem.
18
1bidem,f.ll-llv.
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Ibidem, f. 13.
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Ibidem, f. 13-13v.
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cu o remarcabilă putere de muncă şi perseverenţă, arătând foarte mare grijă de
materialele ţării 21 •
Pe Frontul de Vest, a continuat să depună aceeaşi muncă dezinteresată
pentru buna gospodărire a regimentului, preocupându-se tot timpul de avutul
statului, căutând ca militarii să fie bine echipaţi, mai ales în anotimpul de iarnă,
iar camarazii săi să primească drepturile băneşti la timp 22 •
La înapoierea de pe front, locotenentul administrator Mincovici a lichidat
problemele de gestiune în timpul cel mai scurt şi a întocmit toate actele de pierderi
şi scăderi, tocmai pentru că avea toate documentele metodic şi foarte bine
structurate, fapt care 1-a determinat pe comandantul regimentului să-I descrie ca
fiind un ofiţer de administraţie foarte bun, pe a cărei competenţă, cinste şi putere
de muncă se poate conta23 .
Pentru calităţile şi munca depusă în timpul războiului, în ziua de 5 mai
1945, locotenentul Mincovici Ion a fost decorat cu Ordinul "Coroana României"
fără panglică de Virtute Militară, clasa a V-a 24 •
Un alt martor al acelor evenimente a fost Popescu Alexandru Mircea,
ofiţer de rezervă, care în vara anului 1944 avea gradul de locotenent.
Locotenentul de rezervă Popescu Mircea s-a născut la 1 mai 1915, în
comuna Icoana, judeţul Olt 25 . Ofiţerul provenea dintr-o familie de vază în
comună. Tatăl său, Popescu Alexandru, fruntaş liberal în localitate, a fost
învăţător, apoi cântăreţ la biserică, după care a trecut la activităţi mai practice,
cultivând cele 30 ha de teren arabil pe care le avea în proprietate 26 . Proprietatea
era ceva mai mare, pădure şi locuri de casă, tocmai de aceea ofiţerul a fost
declarat chiabur odată cu instaurarea regimului comunist. În consecinţă, ofiţerului
i-au fost interzise drepturile civice fiind persecutat de către regimul comunist.
Însă, urgiile trăite în anii de teroare sunt o altă istorie, care merită mai mult decât
o simplă naraţiune, atât cât impune prezentul articol.
Revenind la cariera militară a locotenentului Popescu Mircea, este de
remarcat faptul că acest ofiţer a fost încorporat în noiembrie 1938 la Regimentul 1
Vânători, ca militar în termen 27 . Începând cu 15 septembrie 193 7 şi până la
incorporare, Popescu Mircea a fost învăţător la Şcoala primară din comuna Valea
Lungă, judeţul Alba, iar din 1940 a urmat Şcoala de ofiţeri rezervă infanterie. La
terminarea studiilor a fost avansat la gradul de sublocotenent şi a fost repartizat la
Regimentul 1 Vânători, unitate cu care a participat pe front în cel de-al Doilea
21
22
23
24

25
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Ibidem, f. 14-14v.
Ibidem, f. 15-16.
Ibidem, f. 17-18.
Ibidem, f. 1v.
Idem, fond C. M. Regiune Argeş, locotenenţi, d. 1677, f. 40.
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Război Mondial, după care a fost avansat locotenent28 . Ajuns în unitate,
dovedindu-se a fi un militar disciplinat şi bun camarad, Popescu Mircea a trebuit
să se adapteze ritmului şi rigorilor cazone, astfel că la început a fost considerat
lipsit complet de energie şi iniţiativă, muncitor, dar rară pricepere şi metodă 29 •
Conştiincios, inteligent, cu o bună cultură generală, tânărul sublocotenent a
muncit mult şi a depus mult zel, devenind un ofiţer cu reale aptitudini fizice, cu
mult sânge rece, energic şi cu multă voinţă. Astfel, comandanţii săi I-au
caracterizat ca fiind o persoană disciplinată, autoritară şi cu prestanţă, pătruns de
simţul datoriei şi devotat serviciului, modest, manierat, punctual şi un bun
executant, corect şi cinstie 0 . Toate aceste calităţi i-au permis să îndure şi să reziste
grelelor încercări de pe front, dovedind curaj, zel şi spirit de sacrificiu 31 •
În perioada 29 aprilie 1944 până la 15 septembrie 1944 a îndeplinit funcţia
de ofiţer adjutant al Regimentului 1 Vânători, participând la luptele de la Movila
lui Samoilă - Tănţeşti - Dealul Bursucăriei - Dealul Olarilor - N. Vulturul,
rămase în istorie ca luptele de la Iaşi. În timpul acestor lupte a dovedit destoinicie,
curaj şi spirit de sacrificiu 32 .
La rândul său, sublocotenentul Drăşuiescu Nicolae, născut la 12
decembrie 1912, în comuna Geamăna-Stoileşti 3 , s-a aflat printre participanţii la
evenimentele acelor zile. După căsătoria cu Filofteia Ghiţulescu, la 15 iulie 1936,
s-a stabilit cu domiciliul în comuna Mârghia, judeţul Argeş, localitatea natală a
soţiei. De profesie învăţător, începând cu 1 septembrie 1939, Nicolae Drăgulescu
a predat la şcolile din Poiana Lacului, Mârghia de Sus, Mârghia de Jos şi Pădureţi.
În perioada 1940-1945, învăţătorul Drăgulescu a fost concentrat în mai multe
etape şi mobilizat pe front, participând la luptele de la Iaşi şi pe Frontul de Vese 4 ,
când a dovedit mult curaj şi iniţiativă, conducând foarte bine plutonul al cărui
comandant era35 .
La rândul său a luat parte la luptele de la Movila lui Samoilă - Tănţeşti Dealul Bursucăriei - Dealul Olarilor - N. Vulturul, dovedind destoinicie în
serviciul care i s-a încredinţat. Totodată, a depus tot interesul ca aprovizionările şi
reîmprospătările cu muniţie să se execute în cele mai bune condiţiuni, ducându-se
personal cu muniţiile până în linia întâi. În atari situaţii a fost rănit în ziua de 23
august 1944, după care a fost evacuat în spatele frontului 36 .
28
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Sergentul major Cramahciuc Filip, român din Soroca, s-a născut pe 17
noiembrie 1921 în comuna Voloavele, fiind fiul lui Mihail şi al Alexandrei 37 . Pe
22 septembrie 1942 a fost încorporat ca militar în termen la Regimentul 13
Dorobanţi, după ce absolvise şase clase agricole la Chişinău 38 .
Datorită calităţilor ostăşeşti a fost remarcat de superiorii săi, selecţionat şi
trimis la Şcoala de subofiţeri de la Botoşani, unde, la 21 aprilie 1943, a fost
avansat la gradul de fruntaş, apoi succesiv la gradul de caporal, sergent, iar la 7
septembrie 1943 s-a prezentat la Regimentul 1 Vânători pentru stagiu. În ziua de
20 martie 1944 a fost avansat sergent major, grad cu care a plecat pe front în data
de 31 martie 1944. Informaţiile despre sergentul major Cramahciuc Filip se opresc
la 22 august 1944, când a fost dat dispărut în luptele de retragere de la Iaşi 39 •
Plutonierul major Popescu Gh. Ioan, născut la 22 iunie 1907 la Spineni, în
judeţul Olt, a debutat în cariera armelor la 9 martie 1929, ziua când a fost
încorporat la Regimentul 3 Infanterie, unitate în care a activat şi a fost avansat
40
până la gradul de sergent de instrucţie • Între 1 noiembrie 1932 şi 1 ocotmbrie
1936 a fost încadrat la Batalionul 5 Vânători de munte, de unde a fost mutat la
Regimentul 4 Dorobanţi până la 1 noiembrie 1938, dată la care a fost mutat la
Regimentul 38 lnfanterie pentru un an, pentru ca la 1 octombrie 1939 să fie mutat
la regimentul 1 Vânători. După ce la 1O mai 1940 a fost avansat la gradul de
plutonier, pe 1 aprilie 1944 a primit gradul de plutonier major. La 13 decembrie
1944 a fost decorat cu "Crucea Serviciul credincios" clasa a II-a cu spade "pentru
faptele de arme săvârşite pe câmpul de luptă în războiul pentru dezrobirea
Ardealului" 41 •
Între cele 31 de file ale dosarului se găseşte şi declaraţia sublocotenentului
Popescu Mircea, adjutantul părţii active a regimentului, în care sublinia că arhiva
s-a pierdut din cauza situaţiei operative critice în care s-a aflat unitatea în acele
zile de grea cumpănă din vara anului 194442 .
Cu această ocazie a găsit oportun să spună că în timpul acelor evenimente
nu numai arhiva Regimentului 1 Vânători s-a pierdut, ci şi a altor unităţi, care
aveau la dispoziţie mijloace de transport suficiente şi mult mai perfecţionate. Mai
mult decât atât, pe lângă arhivă, celelalte unităţi militare au mai pierdut şi un
preţios material de luptă, precum tunurile grele, care în situaţie de război erau greu
de recuperat. Revenind la arhiva regimentului, sublocotenentul de rezervă a

37
38
39
40

41
42
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completat declaraţia, spunând că arhiva rămasă a fost distrusă prin ardere de către
plutonierul major Popescu Gh. Ioan43 .
Aceştia fiind eroii acelor zile, mai departe să desluşim firul evenimentelor
după cum fiecare avea să declare în timpul anchetei administrative.
Pe 8 septembrie 1944, administratorul sublocotenent Mincovici Ioan avea
să declare că în seara de 20 august 1944, dată la care inamicul a declanşat atacul
pe frontul din Moldova, se găsea prezent la trenul regimentar în comuna Ciurbeşti,
judeţul laşi. Către seară a primit ordin să se întoarcă în comuna Grajduri, cu un
autocamion şi arhiva, unde a şi depozitat cele avute, pentru ca în dimineaţa zilei
de 21 august 1944 să revină în comuna Ciurbeşti, ca să salveze restul
materialelor44 • În al doilea transport a încărcat restul materialelor ce rămaseseră
serviciilor, precum unelte, scule şi materiale de întreţinere şi reparaţia
echipamentului.
Din seara de 20 august 1944 a pierdut legătura cu restul regimentului,
executând totul numai din proprie iniţiativă. Aşa a ajuns în situaţia ca în dimineaţa
zilei de 21 august 1944 când, după ce a încărcat camionul, a părăsit comuna
Ciurbeşti, însă nu înainte de a da ordin sergentului major Cramahciuc, care păzea
magazia Serviciului aprovizionării, ca atunci când ruşii ar fi ajuns în situaţia să
captureze magazia, să nu ezite să o stropească cu gaz şi apoi să dea foc la tot ce
mai rămăsese. Din nefericire, sergentul major Cramahciuc Filip nu a putut să-şi
prezinte raportul, deoarece era dat dispărut.
Totodată, ofiţerul a declarat că magazia cu alimente era condamnată la
pieire încă de când a fost părăsită, deoarece comuna era bombardată de tunurile
anticar sovietice poziţionate după Dealul Comeştilor, la numai 3 km de magazie.
Încă din seara de 21 august 1944, trupele sovietice se apropiaseră de Grajduri,
înaintând şi ameninţând micul depozit organizat iniţial acolo. Materialele din al
doilea transport au fost depozitate în comuna Gura Văii, la sud de Gara Scânteia,
ofiţerul întorcându-se cu al treilea transport în comuna Grajduri, de unde a
recuperat materialele depozitate acolo, le-a transportat şi depozitat în comuna
Gura Văii.
După rănirea sublocotenentului Drăgulescu Nicolae, ofiţerul cu armătura, a
luat asupra-i responsabilitatea celor două autocamioane cu care se executase
transportul, ţinând să sublinieze că acestea erau prea puţin utilizabile. Asta pentru
că autocamionul Fordson, de producţie rusească, avea rupţi căţeii de la ambreiaj,
ceea ce făcea ca pentru acest vehicul să se caute tracţiune în altă parte. Fiindcă nu
s-a pierdut timp cu această maşină, şoferul a putut să-I transporte până în Gura
Văii. Aşa că tot efortul a fost făcut cu cel de-al doilea autocamion Ford, de
producţie canadiană, chiar dacă şi acesta era defect, după cum a declarat şi
43
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soldatul Chiriţă Nicolaie, care era şoferul, totuşi s-a reuşit să facă încă două
transporturi, după cum s-a scris mai sus.
În dimineaţa zilei de 22 august 1944, proiectilele sovietice începuseră să
lovească din ce în ce mai aproape, ameninţând comuna Gura Văii, aşa că
locotenentul Nicolescu Ovidiu, locţiitorul ofiţerului cu aprovizionarea şi căpitanul
Manole Nicolaie, au ordonat ca alimentele din depozit, pâinea de război şi
conservele să fie împărţite militarilor care treceau pe drum, în retragere. Restul
materialelor rămase serviciilor au fost încărcate în autocamion, precum şi arhiva
Serviciului casieriei, îmbrăcămintea şi armătura. Camionul astfel încărcat nu a
putut circula mai mult de 4 km, după care şi această maşină a trebuit să fie
remorcată. Fordson-ul rusesc, tractat până aproape de cealaltă maşină, se găsea şi
el în pană. La întrebarea ofiţerului dacă autocamionul Ford canadian mai putea fi
reparat pentru a continua drumul, şoferul i-a răspuns că avea să încerce 45 . După ce
a primit răspunsul, sublocotenentul, împreună cu ordonanţa sa şi cu ordonanţa
ofiţerului cu armătura, au plecat luând cu ei banii şi actele serviciului casieriei,
punând totul într-o servietă şi o raniţă, nu înainte de a comunica itinerariul de
deplasare, care urma calea ferată până la Vaslui, unde urma să depună banii la
Administraţia Financiară.
După o oră de mers au fost ajunşi din urmă de către şoferii lăsaţi în urmă,
care au raportat că nu au reuşit să repare camionul, aşa că aliaţii germani de la o
baterie antiaeriană, luptând în retragere, au distrus maşinile cu grenadele pentru a
nu fi capturate de sovietici. Nu au ajuns decât până la Buhăeşti, deoarece cavaleria
şi tancurile sovietice reuşiseră să taie retragerea şi să încercuiască trupele aliate
rămase la nord de punctul unde calea ferată se intersecta cu şoseaua. Cu servieta
în mână, sublocotenentul Mincovici a fugit în pădure şi de acolo mai departe,
lăsând în urmă pe soldatul Anton Vasile, ordonanţa ofiţerului cu armătura, de care
nu avea să mai afle vreo veste. Soldatul Anton purta raniţa cu arhivă, aşa că odată
cu el a dispărut şi arhiva Serviciului casierie.
Răzbind să scape din încercuire şi urmând linia ferată, administratorul
sublocotenent Mincovici a ajuns la Buzău, iar de aici trecând peste munţi şi
dealuri a ajuns la Comamic, ferindu-se de răufăcători, fie germani sau sovietici,
care I-ar fi putut ataca şi deposeda de servieta cu bani. Numai astfel a izbutit să
salveze numerarul Serviciului casierie 46 .
La rândul său, soldatul Chiriţă Nicolaie, contingent 1944, din Compania
Comandă a regimentului, a declarat că în preajma retragerii din Moldova era şofer
pe autocamionul Ford canadian, numărul de înmatriculare U 031.379. Cât despre
starea de funcţionare a camionului, soldatul a declarat că personal s-a ocupat de
reparaţii, montând piesele aduse de la Bucureşti, rămânând doar să ataşeze aripa
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dreaptă şi să schimbe ambreiajul, care se "prăjise". În aceste condiţii, cu toate că
autocamionul era defect, 1-a întrebuinţat la maxim pentru evacuarea şi
transportarea materialelor, făcând numeroase curse începând cu 20 august 1944, zi
în sovieticii au declanşat atacul pe frontul din Moldova.
Astfel, în seara de 20 august 1944 s-a deplasat cu camionul din comuna
Ciurbeşti în comuna Grajduri, unde a depus încărcătura camionului. A doua zi, pe
21 august a mai executat un drum din comuna Grajduri în comuna Gura Văii,
unde a depozitat încărcătura celui de-al doilea transport. Apoi, în noaptea de 21
spre 22 august 1944, a efectuat un transport din comuna Gura Văii la Grajduri şi
retur, aducând totodată materialele din depozit şi arhiva, care se găsea depozitată
în comuna Grajduri încă din noaptea de 20 spre 21 august 1944. Din cauza
pantelor abrupte, autocamionul a ajuns în comuna Grajduri cu ambreiajul "prăjit",
aşa că autovehiculul nu a mai fost disponibil pentru un nou drum. În dimineaţa
zilei de 22 august 1944, proiectilele artilerie sovietice începuseră să bată comuna,
aşa că s-a primit ordinul ca autocamionul să fie încărcat şi să se deplaseze pe
şosea cu destinaţia Vaslui. În acele condiţii, autocamionul nu a rezistat mai mult
de 4 km, după care vehiculul a devenit neoperativ. Din întâmplare, acolo s-a făcut
joncţiunea cu celălalt autocamion al regimentului, Ford-ul rusesc, care fusese
tractat de o şenilată germană. Între timp, în spatele autocamionului se instalase o
baterie antiaeriană germană. Cum orice încercare de reparare a autovehiculelor s-a
dovedit zadarnică, ofiţerii germani au ordonat să se părăsească imediat zona, după
care au distrus camioanele aruncând cu grenade.
După ce a văzut incendierea autocamionului, soldatul Chiriţă a executat
ordinul de a pleca spre Vaslui pe calea ferată, spunându-i-se că pe acest drum avea
să se deplaseze şi administratorul regimentului, sublocotenentul Mincovici Ioan.
Întâlnirea a avut loc după o oră de marş, alături de ofiţeri aflându-se sergentul
Elincescu Ioan, soldaţii Ghioncel şi Ciolan de la Serviciul Armăturii, soldatul
Anton Vasile, ordonanta sublocotenentului Drăgulescu Nicolaie, şeful Serviciul
Armăturii.

Averea regimentului, banii şi arhiva Serviciului casierie, fusese împărţită
între servieta sublocotenentului Mincovici şi raniţa soldatului Anton Vasile.
Grupul de militari ai Regimentului 1 vânători au mers de-a lungul căii ferate până
în comuna Buhăeşti. Aici, militarii români rămaşi la nord de şosea şi care încercau
să treacă linia ferată, au fost încercuiţi de către inamic. În această situaţie, soldatul
Anton Alexandru a rămas în urmă, pierzându-i-se urma, astfel că nu s-a mai ştiut
nimic despre soarta lui sau despre raniţa cu documente pe care o purta.
Din fericire, unii militari ai regimentului împreună cu sublocotenentul
Mincovici, au reuşit să scape fugind prin pădure, după care au mers pe lângă calea
ferată până când au ajuns la Tecuci, având cu ei numai servieta cu bani. Răpuşi de
oboseală, fără a mai şti ceva despre ceilalţi camarazi, cu toţii au adormit într-un
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vagon de tren. Dincolo de propriile vieţi, ei au reuşit să salveze doar numerarul
Serviciului casierie47 .
Pe 29 septembrie, soldatul Ciolan Petre, contingent 1940, a declarat că pe
21 august 1944 a plecat din comuna Ciurbeşti, fiind luat de către sublocotenentul
Mincovici odată cu materialele pe care le păzea, deplasându-se până în comuna Gura
Văii, unde au depus materialele din autocamion. Sublocotenentul Mincovici s-a
înapoiat în comuna Grajduri, de unde a revenit a doua zi aducând materialele şi
gestiunile depozitate mai înainte acolo. În ziua de 22 august 1944 comuna Gura
Văii fiind bombardată de artileria rusească, militarii au încărcat camionul cu
materialele mai importante şi au plecat spre Vaslui. Nu au parcurs decât 4 km
când camionul s-a defectat complet. Din acel moment, soldatul Ciolan Petre a luat
raniţa cu arhivă, iar sub locotenentul servieta cu bani şi au plecat pe jos de-a lungul
liniei ferate. Au mers astfel până în comuna Buhăieşti, atacul sovietic de
încercuire i-a separat de soldatul Anton Vasile, acesta dispărând odată cu raniţa ce
purta.
Soldatul Ciolan a mărturisit că a fugit prin pădure şi în felul acesta a scăpat
de pericol. A ajuns la Vaslui, unde a reuşit să prindă ultimul tren de evacuare. A
mers cu trenul numai două staţii, apoi pe jos până la Tecuci, unde a găsit ocazia să
se urce într-un tren până la Buzău.
Cum între timp avusese loc insurecţia de la 23 August 1944, la Buzău au
găsit trupe germane care luptau împotriva armatei române, refuzând să depună
armele şi să se retragă. Aşa că, pentru a nu cădea pradă acestora, odată cu el şi
arhiva, de la Buzău a mers mai departe, peste dealuri şi prin munţi până a ajuns la
Comamic. Destinaţia finală a fost Piteşti, garnizoana Regimentului 1 Vânători,
unde a ajuns ba cu maşini la ocazie, ba cu trenul 48 .
Tot pe 29 septembrie 1944, soldatul Chioncel Florea avea să întărească
spusele camarazilor săi, pomenind că la Buhăeşti a scăpat din încercuire fugind
prin pădure. Ajuns la Vaslui, abia a prins ultimul tren de evacuare în timp ce
tancurile inamice pătrundeau în oraş pe panta dinspre gară.
Ajunşi la Piteşti, în ziua de 1O septembrie 1944 maiorul Vasile Bostan,
ajutorul administrativ al Regimentului 1 Vânători, a întocmit un proces-verbal
pentru stabilirea soldului aflat asupra unităţii după retragerea din Moldova,
conform reglementărilor vremii relativ la întocmirea actelor de scăderi băneşti din
forţă majoră49 . Procesul-verbal a fost contrasemnat de sublocotenentul
administrator Ioan Mincovici.
Rezumând evenimentele, în acest act s-a consemnat faptul că din
camioanele distruse în cele din urmă pentru a nu cădea pradă la sovietici s-a salvat
47
48
49

Ibidem.
Ibidem, f. 3v.
Ibidem.
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numai gestiunea Serviciului casierie, depusă într-o servietă şi o raniţă. În servietă
au încăput actele de portofoliu, actele de primiri şi cheltuieli şi banii, iar în raniţă
au fost puse arhive, registrele şi mapa cu actele definitive pentru a fi predate
diviziei pentru verificare.
În încheiere s-a consemnat că pierderile s-au datorat unei cauze de forţă
majoră, de neînlăturat cu mijloace proprii, solicitându-se scăderea sumei de
1.731.630 lei din gestiunea administratorului sublocotenent Mincovici Ioan,
reprezentând valoarea actelor de cheltuieli pierdute50 .
Pe când regimentul se afla în localitatea Slavici din Cehoslovacia,
locotenent-colonelul Veleanu Constantin, ajutorul administrativ al comandantului,
cercetarea referitoare la pierderile băneşti în Campania din Moldova s-a finalizat,
ocazie cu care s-a întocmit un ultim proces-verbal.
Proces-verbal în care s-a consemnat că în ziua de 20 august 1944 trenul
regimentar al Regimentului 1 Vânători, cu toate serviciile, se găsea în comuna
Ciurbeşti, judeţul Iaşi. În dimineaţa acelei zile, trupele sovietice au străpuns liniile
de apărare, reuşind să stâmească panica printre mulţi militari dintre cei aflaţi pe
front, obligându-i la o retragere forţată.
În acele momente, la trenul regimentar se găseau maiorul Bostan Vasile,
ajutorul comandantului, locotenentul de rezervă Niculescu Ovidiu, care îndeplinea
funcţia de locţiitor al ofiţerului cu aprovizionarea, titularul fiind plecat în concediu
şi administratorul sublocotenent Mincovici Ioan, ofiţerul contabil. Dintre ofiţerii
trenului regimentar lipsea ofiţerul cu armătura, deoarece fusese evacuat în urma
rănilor căpătate de la un proiectil pe când se deplasa la Batalionul I, pentru a
controla muniţia.
La trenul regimentar se luaseră toate măsurile pentru evacuare, totul era
împachetat, cu toţii erau în aşteptarea ordinelor. Către seară, sub comanda
administratorului sublocotenent Mincovici Ioan, au fost evacuate gestiunile şi
materialele mai importante, fiind transportate cu două maşini supraîncărcate până
în comuna Grajduri. Aici s-a înjghebat un mic depozit, urmând ca a doua zi cu un
nou transport să se salveze restul materialelor şi subzistenţelor, ameninţate "de
înaintarea continuă a armatelor învingătoare".
În ziua de 21 august 1944, administratorul sublocotenent Mincovici Ioan sa înapoiat cu un autocamion în comuna Ciurbeşti, de unde a mai încărcat şi
transportat din materialele rămase acolo. Către seară, armata sovietică înaintase
într-atât încât ameninţa subunităţile regimentului din comuna Grajduri, aşa că al
doilea transport de materiale a fost depozitat la sud de gara Scânteia, în comuna
Gura Văii, unde au fost aduse şi materialele din depozitul organizat ad-hoc în
comuna Grajduri. Aici, militarii Regimentului 1 vânători au rămas în aşteptarea
ordinelor de la superiori. Nu după mult timp, depozitul din comuna Grajduri avea
50

Ibidem.
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să

intre în raza tirului artileriei sovietice, ale

cărei

obuze deja loveau periferia

localităţii.

Unul dintre cele două camioane pe care le avea la dispoziţie trenul
regimentar al Regimentului 1 Vânători, "era capabil de foarte puţine eforturi".
Tocmai în acest camion au fost încărcate gestiunile şi materialele de cea mai mare
importanţă din depozitul constituit ad-hoc în localitate. Restul, mai cu seamă
subzistenţele, au fost distribuite militarilor români întâlniţi pe şosea când se
retrăgeau. Din cauza acestui camion, care mai mult era defect, nu s-a putut evacua
mai nimic, aşa că până la urmă a fost abandonat şi apoi distrus de către o baterie
de artilerie antiaeriană germană, care ducea lupta în retragere. Nu înainte însă de a
se salva actele şi gestiunea serviciului casierie.
Mai mult decât atât, începând cu 22 august 1944, la Regimentul 1 Vânători
nu s-a mai putut vorbi de gestiunea Serviciului îmbrăcăminte în Campania din
Moldova.
După abandonarea camionului, administratorul sublocotenent s-a întors la
subunitate pe calea ferată, fiind însoţit de către sergentul Elincescu Ioan, soldatul
Ciolan Petre, soldatul Chioncel Florea şi soldatul Anton Vasile, care la rândul lor
au dat declaraţii asupra nefericitului eveniment care a dus la distrugerea arhivei 51 •
Pentru reconstituirea arhivei referitoare la gestiunea de îmbrăcăminte a
Regimentului 1 Vânători din timpul campaniei din Moldova au fost înregistrate ca
primiri mai multe documente.
Astfel, a fost înregistrat la "primiri" raportul cu care regimentul a plecat pe
front în luna martie 1944, cât şi recipisele emise de partea operativă a corpului,
eliberate ulterior în perioada 1 aprilie 1944 - 20 august 1944, conform adresei
Regimentului 1 Vânători P.S. nr. 46.448 din 25.02.1945.
Tot la "primiri" au fost înregistrate:
1) valoarea borderoului prim iri materiale în cursul lunii aprilie 1944,
aflat în arhiva Diviziei 3 infanterie, Serviciul intendenţei;
2) valoarea borderoului primiri materiale în cursul lunii mai 1944;
3) valoarea primirilor de la Grupul 3 aprovizionare făcute de Regimentul
1 Vânători P.A. în drumul retragerii, la Podul Rizei, în judeţul Prahova, conform
recipisei Regimentului 1 Vânători P.A. nr. 981.411 din 31.03.1945, ordinul
Diviziei 3 infanterie, Servicul intendenţei nr. 93.959 din 02.04.1945;
4) cumpărăturile din comerţ făcute pentru pregătirea mobilizării în
gamizoanele Galaţi şi Iaşi, mai exact materiale pentru întreţinere şi reparat
echipament, conform recipiselor nr. 2.411; 2.419; 2.413; 2.414, toate din 1944.
Din totalul rezultat, au fost deduse:
1) borderourile de scăderi materiale ale lunii aprilie 1944, aflate la
Divizia 3 Infanterie, Serviciul intendenţei;
51
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2) borderourile de scăderi materiale ale lunii mai 1944, aflate la Divizia 3
lnfanterie, Serviciul intendenţei;
3) procesul-verbal nr. 852 din 03.10.1944, al Regimentului 1 Vânători
P.S. cu rezultatul recensământului făcut companiilor sosite în garnizoana de
reşedinţă după retragere, precum şi inventarierea ostaşilor izolaţi, care s-au
prezentat ulterior, conform recipiselor Regimentului 1 Vânători P.S. nr.
1.044.720; 1.044.721; 1.044.722 şi 1.044.723 din 1945;
4) dosarul actelor de scăderi al lunii iunie 1944 pentru Direcţia Geniu,
aprobat de trecerea în scăderi cu ordinul Corpului 4 armată, Serviciul intendenţei
nr. 244.355 din 24.01.1945;
5) dosarul actelor de scăderi al lunii iunie 1944 pentru Direcţia
intendenţei, aprobat de trecerea în scăderi cu ordinul Corpului 6 armată, Serviciul
intendenţei nr. 112.605 din 23.03.1945.
Pentru soldul ce a rezultat şi pentru care s-a cerut scăderea deasupra
corpului, s-au emis recipise regulamentare de către partea activă a Regimentului 1
Vânători, reportându-se în gestiunea înfiinţată pentru Campania din Apus,
conform recipiselor nr. 981.437 până la nr. 981.474 inclusiv 52 •
Odată cu efortul de a se reconstitui arhiva pierdută în dogoarea zilelor
premergătoare lui 23 august 1944 s-a pus capăt investigaţiei asupra faptelor care
au dus le acest nefericit eveniment.
Concluziile anchetei au putut fi citite mai sus, aşa că în încheiere nu ne
mai rămâne decât să spunem că această istorioară are menirea de a rememora şi a
reconstitui încă o dată dramatismul acelor zile, când soarta ţării a depins de un
singur moment, aşteptat de întreaga naţiune, care-şi impunea simţită necesitatea,
în care se punea deplina nădejde. Un eveniment îndeajuns de percutant, încât
scurgerea istoriei să se schimbe. Şi aşa avea să fie, numai că prea puţini au avut
viziunea să înţeleagă vremurile ce aveau să vină.

52

Ibidem.
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DESPRE GENERALUL EMILIAN IONESCU SINE IRA
ET STUDIO. FAPTE, EVOCĂRI DIN VIAŢA ACESTUIA
ÎN DOCUMENTELE ARillVELOR NAŢIONALE ALE ROMÂNIEI
Daniel-Silviu NICULAE
About General Emilian Ionescu sine ira et studio. Facts, Evocations from His Life in
the Documents ofRomania's National Archives
Abstract
Emilian Ionescu was horn in Huşi and he advanced in the military hierarchy till
the rank of general. In 1944, he will be entrusted with the position of royal Adjutant,
being one of the main actors of the historical act of August 23, 1944. Of interest are his
memories regarding Huşi his hometown, his military career and the way he understood to
respect the oath to the King and Country.
Keywords: General Emilian Ionescu, Huşi, August 23, 1944, King Mihai, Marshal Ion
Antonescu
Născut

la Huşi, în anul 1897, generalul
Emilian Ionescu, decedat în anul 1984, adjutant
regal între 1944-1947, participant activ la Războiul
pentru Reîntregirea Neamului, în care s-a remarcat
prin fapte deosebite, fiind decorat cu înalte ordine
ale României şi Franţei, dar şi rănit de 3 ori în
timpul luptelor la care a luat parte în Moldova şi
Transilvania, devine un reper istoric în actul istoric
de la 23 august 1944.
Martor la arestarea mareşalului Ion
Antonescu,
participă,
prins
în
caruselul
evenimentelor fierbinţii zile din luna august 1944,
la înlăturarea unui regim autoritar şi instalarea unui
regim democratic având ca bază juridică Constituţia
din anul 1923. Fără îndoială, de aici importanţa lui istorică, actul de la 23 august
este comentat şi evaluat în funcţie de interesul celor care o fac. Susţinătorii
mareşalului Ion Antonescu îl consideră un act de trădare naţională, iar cei ai
regelui Mihai şi ai coaliţiei politice care a format Blocul Naţional-Democrat ca
fiind unul de o importanţă deosebită pentru ţară şi popor, contextul în care avea
loc fiind unul deosebit de complicat.
227
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia XII 1 2017
În opinia noastră, a fost un moment necesar, însă precipitat din punct de
vedere al pregătirii politico-diplomatice a soluţiei alese. Este cunoscut faptul că
regele Mihai a agreat, la sugestia celor din cercul său de apropiaţi, şi aici îi
amintim pe Stârcea, Ioaniţiu, Aldea şi Sănătescu, la destituirea lui Antonescu fără
să ţină cont că acesta negocia, împuternicit fiind Mihai Antonescu, încheierea
unui armistiţiu cu Naţiunile Unite, în ciuda faptului că o făcea cu o întârziere
nepermis de mare, ţinând cont de forţa de care a dat dovadă Armata Roşie la
spargerea frontului la 20 august 1944. Consecinţele au fost grave şi evidente:
aproximativ 140 000 de prizonieri luaţi de sovietici în intervalul de timp cuprins
între 24 august şi 12 septembrie 1944 şi izolarea României pe plan internaţional
fapt exploatat de "salvatoarea" Armată Roşie.
Astăzi am putea comenta intens plecarea regelui din Bucureşti, moment la
care generalul Emilian Ionescu a contribuit şi pe care îl vom relata aşa cum 1-a
descris acesta, însă ca istorici avem datoria să aflăm adevărul istoric conform
documentelor din arhive şi ne rezumăm la menţionarea acestui fapt petrecut exact
când prezenţa sa ar fi fost bine venită în acele zile dramatice pentru destinul
poporului român. De altfel, acesta a fost hotărât la Teheran, când premierul
britanic W. Churchill a susţinut ca România să intre în sfera de influenţă sovietică,
care implica şi prezenta Armatei Roşii, care nu a găsit pe teritoriul românesc vreo
forţă care săi se opună. Nu se ştie ce se întâmpla dacă găsea.
Ziua de 23 august 1944, conform relatărilor generalului Emilian Ionescu,
se anunţa una călduroasă. La ora 16.05 escortat de trei maşini, mareşalul Ion
Antonescu ajungea la Palat. Însoţit de cei doi ofiţeri de jandarmi, căpitanul
Georgescu care conducea maşina blindată, cadou de la Hitler şi căpitanul
Dragoman, acesta este preluat la intrarea în aripa "Creţulescu" de adjutantul regal
Emilian Ionescu şi condus la salonul aflat la parter pe partea stângă cum intrai,
locul unde avea să se desfăşoare audienţa solicitată de Antonescu. Erau prezenţi
regele, Ion şi Mihai Antonescu şi generalul Constantin Sănătescu. Alături, în
salonul din dreapta, se aflau generalul Aldea, Niculescu-Buzeşti, MocsonyStârcea, Mircea Ioaniţiu şi Emilian Ionescu. Pe culoar, în spate, se afla echipa ce
trebuia să facă arestarea: maiorul Anton Dumitrescu împreună cu subofiţerii
Dumitru Bâla, Dumitru Rusu şi Dinu Cojocaru. După trei sferturi de oră de la
începerea audienţei, Emilian Ionescu este cel care dă semnalul echipei de arestare,
care întră în salon poziţionându-se în faţa şi în spatele celor doi Antoneşti. Sunt
direcţionaţi către scara care ducea la salonul reginei şi, de aici, împins cu pistolul
în fişet, mareşalul Antonescu era urmat de Mihai Antonescu tăcut şi dezolat 1•
Din rândurile cărţilor pe care le-a scris ca o mărturie a celor trăite de
generalul Emilian Ionescu în acele momente, precum şi din cercetarea
documentelor din Arhivele Naţionale reiese foarte clar credinţa acestuia că îşi
1

Pentru detalii vezi "Revista de Istorie Militară" nr. 3-4/2009, pp. 34-36.
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făcea datoria faţă de rege şi ţară. Însă, conţinutul acestor documente, scot în
evidenţă sentimentele omului Emilian Ionescu, cel care nu uita locul naşterii şi
momentele cele mai importante ale carierei lui militare.
Astfel, despre oraşul copilăriei sale, Huşi, şi-1 aminteşte noaptea cufundat
în întuneric, cu sclipiri palide ale unor felinare înfipte la răspântii şi care, cu
greu, îşi menţineau echilibrul, zdruncinare de hurducăielile harabalelor şi
birjelor ce să/tau şugubeţe pe caldarâmul uliţelor micului târguşor din preajma
Prutului. Vara, căsuţele - ascunse sub bolta de verdeaţă - apăreau rari/ar
trecători prin albeaţa pereţilor şi a ferestrelor cu gratii. O linişte patriarhală de
cetăţuie naturală, apărată din trei părţi de dealuri harnice, acoperite cu vii, ale
căror produse duceau pe vremuri faima Ruşilor peste şapte hotare. Bătrânii
târgului spuneau că însuşi marele voievod al Moldovei, Ştefan cel Viteaz, a dat
poruncă să fie blagoslovite aceste dealuri cu viţă nobilă din apus, înrudită cu
aceea din ţinuturile ungureşti ale Tokaiului. Mai fiecare huşean îşi avea petecul
de vie, muncit de el şi de familie. Cu sapa la spinare şi cu legăturica de merinde
în mână urcau agale târgoveţii până sus pe coline de unde se deschidea o
privelişte până hăt departe, spre câmpia Prutului, spre târguşorul Drângeni.
În partea de răsărit se profilau crucile albe ale cimitirului, unde se mai
ştie că odihnesc pentru vecie, mulţi răzeşi, urmaşi vitejilor oşteni ai domnitorilor
Moldovei, aprigi mânuitori de ghioage, arcaşi de frunte şi ţintaşi ai tunuri/ar de
cireş.

Spre miazănoapte se întindeau codrii de la Dobrina, punct terminus al
excursii/ar duminicale ale huşenilor, unde - în special în lunile de vară- pădurea
răsuna de fluierele şi cobzele lăutarilor, care doineau cântece de haiducie.
Veselia se prelungea târziu în noapte, spre zori, cheflii coborau mulţumiţi înapoi
spre case, luminaţi de ultimele raze argintii ale lunii, şi ea pornită spre culcare,
martoră şi părtaşă la aceste petreceri.
Legătura cu restul ţării se făcea prin calea ferată îngustă Crasna - Huşi.
Ca să vină la Huşi, călătorul trebuia să schimbe trenul la Crasna, mica staţie
ascunsă între dealurile golaşe ale ţinutului Vaslui. Aşadar, la Crasna se părăsea
trenul cu linie normală, iar în spatele gării aştepta "mocăniţa moldoveană ", un
fel de trenuleţ care, în trei ore, străbătea în fuga mare cei 33 km până la Huşi.
Înainte de semnalul de plecare, maşinuţafăcea un mare tărăboi, fluierând
şi pujăind din toate încheieturile, după care, încălzită bine, o pornea la drum
strecurându-se printre plaiurile moldovene. Pe aceste meleaguri voievozii de pe
timpuri au purtat lupte glorioase pentru independenţă.
În staţii se aştepta mult, căci maşinica se vroia alimentată cu lemne şi apă.
Călătorii coborau din vagoane, intrând în vorbă cu localnicii, interesându-se de
prieteni, de neamuri sau plângându-se de necazurile lor, parcă s-ar fi cunoscut de
când lumea. Vara şi toamna peronul era invadat de vizitatori de ocazie şi amatori
ai fructelor de sezon, mai ales de poama (strugurii) vestită în aceste locuri.
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Doamna sau domnişoarele şefului de gară apăreau după perdeluţe,
sulemenite tare, făcând ochi dulci vreunului "cavaler" necunoscut încă prin
părţile locului, căci dânsele cunoşteau aproape pe toţi domnii simandicoşi care
frecventau acest mijloc arhaic de transporl
Amintirile copilăriei erau legate de locurile de naştere ale celor doi părinţi,
pe care le vizita foarte des. Originar din Dolheşti, o aşezare de răzeşi cu un trecut
glorios, tatăl viitorului general îl purta pe acesta în vizită la neamurile sale unde
ascultam poveşti eroice din trecut. Toate aceste povestiri constituiau pentru noi,
copii de momente de desfătare şi mândrie, înfiripându-se în sufletele noastre
dragostea de trecut, de Ţară, şi mai ales a acea instituţie menită să apere
independenţa şi fiinţa neamului -Armata. Toamna, la culesul viilor, când o parte
din cetăţenii Ruşilor îşi schimbau reşedinţa sus "la vii" petrecerile se ţineau lanţ.
Preparatul mustului se făcea, pe atunci, în condiţii rudimentare, în poloboace
pline cu poamă, jucau de mama focului oameni speciali angajaţi, experimentaţi în
aceasta operaţie; bineînţeles că, înainte de a se urca în poloboace, gospodinele îi
obligau să se spele bine pe picioare. Când se înnopta, la lumina Jocurilor,
musafirii şi gazdele se adunau în jurul meselor scunde, pe trei picioare şi, luând
loc pe scăunaşe, sorbeau licoarea dulceagă, stropind din plin chifteluţele,
păstrămioara şi trandafirii moldoveneşti, specialitatea gospodine/ar de aici,
bineînţeles mămăliguţa era şi ea prezentă în aceste ocazii.
Duminica, în mica grădină publică, concerta fanfara militară, iar în jurul
pavilionului, special construit în acest scop, stăteau liniştite perechi de pensionari
ascultând valsurile şi mazurcile depănându-şi amintiri din tinereţe. În mijlocul lui
septembrie, pe câmpia dinspre Prut se desfăşura "iarmarocul" de toamnă. Totul
plutea într-un nor de praf, din cauza mulţimii pestriţe de târgoveţi şi ţărani, veniţi
din toate colţurile ţinuturilor Vasluiului, Tutovei şi Fălciului. Cu acest prilej
apăreau fel de fel de instalaţii, de jocuri şi distracţii, cu nelipsitul circ
"fenomenal", cu femei-balene, scamatori, fachiri, care atrăgeau multă omenire.
Sub umbra de trestie, lumea petrecea consumând rachiu/ şi vinul porfiriu al
Păhneştilor. Negustori ambulanţi, de obicei turci, albanezi şi bulgari, îşi
desfăceau marfa, îndeosebi zaharicale, bucuria copiilor3.
Tabloul copilăriei nu putea fi complet fără imaginea casei părinteşti situată
pe o străduţă liniştită din preajma bisericii Sf Gheorghe, impresionat fiind de
zugrăveala de la intrarea în biserică, reprezentând pe patronul ei călare pe un cal
alb focos, înfigând lancea ascuţită în gura unui balau/.

Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare A.N.I.C.), Fond personal Ionescu Emilian, d.
3, ff. 4-6.
3
Ibidem, ff. 7-8.
4
Ibidem.
2
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De aici, foarte des, pleca, împreună cu fratele său Aurelian, la Roman
unde, tatăl celor doi fraţi, făcea parte, ca tânăr ofiţer, dintr-un regiment de
artilerie. Aici priveam cu mult interes şi emoţie, pe câmpul de instrucţie din
spatele grădinii publice, instrucţia înhămată, când bateriile treceau în galop de la
o formaţie la alta în sunetul trompetelor. Mă uimeau mişcările precise de
desprindere a tunuri/ar şi chesoanelor de antetrenurile5 lor, când servanţi săreau
sprinteni de la locurile lor ca nişte acrobati spre a pune tunurile în poziţie de
tragere.
Marea bucurie o constituia parada de ziua Independenţei din luna mai,
când întreaga garnizoană, dispusă în formaţie masată, aştepta pe generalul de
cavalerie Beller, comandantul Diviziei a 7-a. În sunetul muzicii şi al trompetelor,
generalul, călare pe un cal alb, trecea în revistă trupele, în uniformele lor de
paradă, infanteria cu căciuli împodobite cu pene de curcan, iar tunarii cu chipiu
având în frunte penajul roşu de păr de cal, după modelul franţuzesc. Se executau
două defilări, una în pas de paradă, artileria la pas, iar a doua, căciularii în pas
de atac şi artileria la galop. Ne impresionau tunurile şi chesoanele care să/tau pe
glia Ţării. Cred că, în acel moment, la zguduitul roţilor de tun tresăreau
osemintele vitejilor străbuni, înfrăţiţi de mult cu pământul Moldovei, udat de
sângele lor generoi.
Aşa cum ne mărturiseşte generalul Emilian Ionescu, plimbările cu trăsura
sau în carul cu boi pe plaiurile luminoase ale Prutului, unde fiecare colţişor
vorbeşte de vitejia străbunilor, poveştile de la gura sobei, au constituit un imbold
puternic de a urma cariera militară. Astfel, la vârsta de 15 ani, mai precis în anul
1908, îl găsim pe acesta urcând alături de tatăl său, treptele Gimnaziului militar
din Craiova, pe care îl părăseşte după absolvirea clasei a IV -a. Promovarea clasei
a V-a îi îndreaptă paşii către Liceul militar din Iaşi unde renumiţii profesori:
Rigler, Emil Severin, Prassa, Teodoreanu, Sevastov, Bude, Sinigaglia i-au fixat în
suflet şi în memorie deviza şcolii "Cunoştinţe solide, departe de superficialitate".
Sub pavăza acestei devize, generalul Emilian Ionescu, tânăr elev-ofiţer în
anul doi al Şcolii Superioare de Război, urmărea cu atenţie, în anul 1926, Cursul
de istorie generală al profesorului Nicolae Iorga. Vocea puternică a genialului
dascăl răsuna în amfiteatrul şcolii reamintindu-le că, în cursul trecut v-am
înfăţişat figura măreaţă a aceluia care pe timpul scurtei sale domnii a izbutit
pentru un moment să îndeplinească visul cel mai scump al românilor de
pretutindeni - Unirea ( referire la Mihai Viteazul). Anul acesta vi-! voi prezenta
pe un alt vestit domnitor, Ştefan cel Mare, care de la 145 7 la 15 04 a vegheat
asupra destine/ar Moldovei.
Antetren - vehicul pe două roţi, care se cuplează, în vederea transportului, cu un tun, cu o
de campanie sau cu un cheson.
6
A.N.I.C., fond cit., d. 3, ff. 9-l O.
5

bucătărie
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Nicolae Iorga îl înfăţişa pe Ştefan ca un mare şi priceput organizator, un
fin diplomat, căci nu de puţine ori curţile domnitoare din apus îl rugaseră să
arbitreze diferite conflicte de ordin politic, economic sau religios, dar, mai presus
de toate, un mare comandant şi un om de război, cu o strălucită domnie, iubit de
poporul său, stimat de prieteni şi temut de duşmani 7 •
Nicolae Iorga, istoricul de renume mondial, preţuia mult catedra sa de la
Şcoala de Război. Ne dădeam seama de acest lucru, căci în şedinţele sale se
transfigura. L-am ascultat deseori la Facultatea de Istorie din Bucureşti, la
cursurile de vară de la Vălenii de Munte, dar nicăieri nu punea atâta pasiune în
prelegerile sale ca la Şcoala de Război, în faţa noastră, cum îi plăcea să ne spună
deseori: "Dumneavoastră, viitori comandanţi de oşti". Era, de altminteri, şi mai
pretenţios la discuţiile cu noi, iar lucrarea de sfârşit de an, pe care o pregăteam
cu minuţiozitate săptămâni întregi acasă, Iorga le citea cu atenţie şi era foarte
pretenţios. Noi întocmeam cu multă râvnă lucrarea destul de voluminoasă,
deoarece, pe lângă dorinţa de a fi pe placul profesorului nostru dar ... să zicem
aşa .. .şi de teama de a nu fi puşi într-o situaţie delicată la critica lui, căci era
foarte tăios şi câteodată ironic.
Cu toţi am observat că Nicolae Iorga avea o deosebită slăbiciune şi punea
multă pasiune înfăţişând pe marele voievodal Moldovei. Bogăţia de date, de
evenimente, coloratura expunerii sale, când duioasă, când vehementă, expunerile
sale ne făceau, privindu-1 pe profesor, să ne ducem cu gândul şi imaginaţia acolo
în nordul Moldovei, în cetatea de scaun de la Suceava, să-i trăim prezenţa în sala
tronului, înconjurat de hatmani şi boieri, mulţumindu-le sau aducându-le
imputări. Privindu-1 şi ascultându-1 pe profesorul Nicolae Iorga, ne reamintim şi
de marii artişti Nottara şi Calboreanu care I-au prezentat atât de minunat în
"Apus de Soare", pe marele voievodal Moldovei.
Ştia să desprindă, pentru noi militarii, acele calităţi ale marelui voievodîn special acelea de comandant şi organizator - valabile şi pentru o armată
modernă.

Spunea Iorga, atunci în 1926, că Ştefan cel Mare şi-a organizat o armată
populară din rândurile ţărănimii, pe care o iubea cu pasiune şi veghea ca această
ţărănime să fie recompensată în urma victoriilor din bătăliile purtate contra
duşmanilor, contra cotropitorilor. Se ridica contra asupritorilor celor mici,
obidiţi, spunând că omul de jos era talpa ţării" cu sapa într-o mână şi cu ghioaga
în alta".Cu emoţie mă gândesc şi azi la şedinţa în care Iorga ne-a descris cu
amănunte celebra bătălie de la Podul Înalt, din 16 ianuarie 1475. Cu competenţă,
desprinzând cu grijă principiile din arta conducerii războiului, ne-a înfăţişat
toate etapele şi momentele dramatice ale bătăliei de lângă Vaslui, al cărei
răsunet s-a dus până departe în apusul Europei.
7

Ibidem, f. 49.
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Aveam impresia că ascultăm pe un documentat ofiţer de stat-major care
ne prezintă una din bătăliile celebre ale Primului Război Mondial, de pe frontul
de Est, din regiunea lacuri/ar mazuriene.
În prelegerea sa Iorga, nu uita să prezinte la început, consideraţiile de
ordin politica-internaţional, cu tendinţele de dominaţie otomană asupra Europei,
sistemul de alianţe, prietenii şi duşmanii marelui Voievod. Întrebuinţarea
călărimii moldovene dotată cu acei căluţi din Bucovina, iuţi şi rezistenţi, pentru
acoperirea frontierelor din Ţara de Jos, apoi acţiunea de hărţuire şi atragere a
coloanelor turceşti spre locul ales a da bătălia decisivă, acţiunile rapide şi
îndrăzneţe a călăreţilor moldoveni pentru demoralizarea duşmanului cotropitor şi
câştigarea timpului necesar pentru concentrarea micii sale armate în zona
Vasluiului.
Iorga - prin expunerea sa - a făcut să reiasă magistral "ideea de
manevră" a marelui voievod, dispozitivul ingenios al oştirii sale, misiunile date,
întrebuinţarea artileriei sale, dar mai ales dispunerea ostaşilor săi pe terenul ales
trăgând toate foloasele - alegând o zonă mlăştinoasă a Bârladului, care nu a dat
posibilitatea turcilor să-şi desfăşoare în momentul culminant al bătăliei
totalitatea forţelor.
Nu vom uita că marele nostru profesor Nicolae Iorga, făcând bilanţul
strălucit al acestei bătălii, ne-a spus printre altele, zâmbind: "O să vi se pară
curios ... dar cam aşa este... aşa spun pravilele noastre, una din cauzele -poate
minore - ale reuşitei se datoresc şi unei fete tinere ... căci voievodul nostru era
mare amator de femei frumoase ... este vorba de Dochiţa, fiica marelui hatman şi
prieten al voievodului, Stroici care stăpânea ţinuturile Vasluiului şi Fălciului cu
totalitatea sufletelor ce trăiau pe aceste meleaguri - muncitori de pământ în timp
de pace,ostaşi în timp de băjenie". Aşezările şi acareturile lui Stroici se găseau
într-o localitate din preajma Vasluiului. Se obişnuia, şi pe atunci, ca toamna,
după culesul bucatelor de pe câmpuri, Ştefan să ordone concentrări de oşti din
diferite ţinuturi, pentru instrucţie. În toamna lui 1474, hatmanul, de pe
meleagurile Vasluiului, primeşte dispoziţie de la Suceava ca o asemenea
concentrare să se facă pe ţinuturile sale. Şi Ştefan porneşte cu tot alaiul din
Cetatea de Scaun, după ce, bineînţeles, a făcut jurăminte de credinţă domniţei
sale Maria.
Iorga încheie prelegerea sa, spunându-ne... "şi domnilor ofiţeri... în
noaptea frumoasă de toamna, luminată de razele arginti ale lunii, Ştefan invitând-o
la plimbare în rădvanul său pe frumoasa fetişcană Dochiţa, strângând-o cu
blândeţe de trupuşor pe partenera sa de plimbare, îşi rotea ochii când la
frumoasa bălăioară, când privind împrejurimile mlăştinoase ale Bârladului şi,
poate atunci, i s-a înfiripa! în minte alegerea locului bătăliei de la Podul Înalt.
Dochiţa a fost muza marelui comandant în această strălucită bătălie". Termină
şedinţa din ziua aceea spunându-ne: "Şi dumneavoastră, ca viitori comandanţi de
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oşti să vă alegeţi

câte o muză nevinovată ca să vă inspire în momente grele, aşa
cum Elena pe Paris, Cleopatra pe Cezar, Iosefina pe marele Napoleon". Dar
încheierea lui Iorga a fost completată de un camarad al nostru, pe atunci căpitan,
AL. C., care îl întrebă cu toată candoarea sa pe profesorul nostru iubit: "Vă rog
domnule profesor, o completare... noi ăştia căsătoriţi... avem dreptul la o
muză?". Răspunsul a venit prompt: "Desigur, dragii mei, când veţi ajunge mari
8
comandanţi de oşti, în situaţii analoge ca marele voievodal Moldovei" .
Nu ştim dacă generalul Emilian Ionescu a ţinut cont de recomandarea
marelui profesor de istorie şi patriot român Nicolae Iorga, dar ştim că toată viaţa
şi cariera sa a fost loial familiei şi Ţării. Cel puţin aşa au fost caracterizate de către
generalul Emilian Ionescu faptele sale din 23 august 1944. A fost alături de Rege
pentru Ţară. Aflat la comanda Brigăzii 1 Tancuri în primăvara anului 1944,
primeşte în luna martie un plic cu antetul palatului, pe care îl deschide emoţionat,
găsind o invitaţie la generalul Constantin Sănătescu, şeful Casei Militare Regale.
Acesta este momentul în care generalul Emilian Ionescu intră în istorie, fiind un
reper pentru evenimentele care au urmat, culminând cu prezenţa sa la arestarea
mareşalului Ion Antonescu. Mai mult decât atât, colonelul de atunci Emilian
Ionescu luase toate măsurile necesare pentru reuşita reţinerii mareşalului, care se
ştia că era escortat de numeroşi agenţi foarte bine înarmaţi.
Aceasta s-a făcut de către maiorul Anton Dumitrescu şi de trei subofiţeri,
toţi din Batalionul de Gardă: plutonierul Dumitru Bâlă, plutonierul Dumitru Rusu
şi sergentul-major Dinu Cojocaru. La ora 16.30, la Palat au răsunat cuvintele:
"Domnule mareşa! sunteţi arestat!".
Reproducem în continuare câteva fragmente din relatările generalului
Emilian Ionescu, conform documentelor aflate la Arhivele Naţionale ale
României. A doua zi, la orele 9, mă aflam în biroul spaţios al omului care mă
chemase. Am fost invitat să iau loc într-un fotoliu şi, fără niciun preambul,
generalul întră în subiect: "Prin numirea colonelului Marcel M Olteanu la
comanda Regimentului de Gardă Călare, Casa Militară s-a descompletat tocmai
într-o perioadă grea ... Dumneata ai comandă şi ţinută -frumoase, aşa că îţi
propun, cu toată rezerva, şi te rog să-mi răspunzi cu toată sinceritatea, dacă vrei
să te desparţi de tanchiştii dumitale şi să vii în "viesparul" de la Palat, unde - cu
tot fastul şi cu toate onorurile - atmosfera este destul de apăsătoare".
Luat prin surprindere, am ezitat câteva clipe, apoi am răspuns prompt...
Domnule general, vă asigur de tot devotamentul meu!
Rezoluţia pusă de Antonescu pe cererea mea scrisă Casei Militare a fost
destul de interesantă: "Da, aprob, să intre şi un Ionescu printre fanarioţii de la
palat".

8

Ibidem, ff. 50-53.
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Încă sunt uluit de rapiditatea şi siguranţa cu care s-au desfăşurat

evenimentele. Incertitudinea în hotărî a Casei Regale fusese curmată de
schimbarea datei de arestare a lui Antonescu- de pe 26 pe 23 august. Comuniştii
înlăturaseră orice posibilitate de nereuşită, dovedind o cunoaştere perfectă a
stării de lucruri şi a sentimentelor Palatului.
23 august, orele 23. Sunt chemat la generalul Sănătescu - numit de puţin
timp prim-ministru al României. Mi se încredinţează misiunea de a organiza
deplasarea Regelui Mihai în munţii Gorjului. În birou sunt, pe lângă general,
Lucreţiu Pătrăşcanu, "inginerul Ceauşu" (acum tovarăşul Bodnăraş) MocsonyStârcea. Sunt asigurat de tot sprijinul necesar.
24 august, orele 01.30. Convoiul de maşini, cu o puternică escortă,
părăseşte Palatul. Prima parte a itinerarului este: Bucureşti - Mihăileşti Alexandria - Roşiori - Stoeneşti - Caracal - Craiova. Drumurile sunt pustii.
Noaptea, fierbinte, planează asupra noastră ca o pasăre uriaşă. Cred că nu poate
dormi nimeni...
Podul peste Argeş, la Buda. Suntem opriţi de o coloană militară. Cobor
din maşină, congestionat de emoţie. Răsuflu, însă, uşurat: este o unitate de
întărire - Batalionul de recruţi al Regimentului de Gardă "Mihai Viteazul" - sub
comanda maiorului George Băltăreţu. Ne salutăm, coloanele se pun în marş, sunt
sfârşit.

La orele Il, ajungem la Târgu-Jiu. O scurtă oprire la Prefectura
unde colonelul Graur ne face expunerea situaţiei militare de pe aceste
meleaguri. Apoi, din nou la drum. Târziu, trecând prin Valea Sadului ajungem la
Dobriţa. Vom sta aici până la lichidarea completă a forţelor hitleriste care ar
putea pune în pericol "strategic" persoana regelui. În fiecare dimineaţă, zările
sunt roşii... Peste două zile, soseşte la Dobriţa, de la Bucureşti, Mocsony-Stârcea
- noul mareşa/ al palatului. Aduce veşti care liniştesc toată asistenta. Planul
iniţial şi pus la punct de comunişti şi de cei ce li s-au alăturat a izbândit deplin.
Ţara a întors armele împotriva adevăratului duşman. Regele are pe frunte o cută.
Poate îşi prevede viitorul... 9 .
Cu siguranţă generalul Emilian Ionescu nu şi-a prevăzut viitorul. Este
arestat în 1949, executând detenţia în penitenciarele Jilava şi Ocnele Mari. A
murit în anul 1984 cu credinţa în suflet, asemenea titlului cărţii apărută la Editura
Militară, în anul 1979, că a fost În uniformă pentru totdeauna.

judeţului,

9

Ibidem, d. 4, ff. 44-48.
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arestarea lui Ion Antonescu

SĂLĂJENI ŞI MOLDOVENI

ÎN TIMPUL FOAMETEI DIN 1946-1947
Dr.
People from

Sălaj

Dănuţ

POP

County and Moldavians during the Famine of 1946-1947
Abstract

At the end of World War Il, drought started to reign over Romania . The most
affected region of the country was Moldova, where the drought took apocalyptic shape.
The Govenunent intervened by creating national and regional committees for the purpose
of helping regions affected by the drought (C.A.R.S in Romani an). In the county of Sălaj,
a similar committee was established at the beginning of September 1946. Due to its
activity and to the solidarity shown by the people of Sălaj, more than 4000 children from
the regions most affected by famine and drought (more than 10% of the total number),
were taken in by families from Sălaj county. Here, they were taken care of and, in the
autumn of 1947, the majority returned to Moldova. This dramatic chapter represents the
subject ofthis study.
Keywords: World War, famine, drought, humanity, relief committees

Anul 1945 aduce sfârşitul războiului mondial. Pacea mult aşteptată.
Vremea refacerii. Dar ţara are de plătit mari despăgubiri de război, prevăzute în
convenţia de armistiţiu din 12 septembrie 1944. Mii de vagoane de alimente şi alte
bunuri luaseră şi luau încă, drumul spre U.R.S.S., ce ocupase o parte a Moldovei
încă din primăvara anului 1944. Reforma agrară din martie 1945 întârzie lucrările
agricole. La fel, lipsa animalelor de tracţiune, confiscate pentru necesităţile
armatei sovietice. Şi, peste toate acestea, vine seceta. În vara lui 1945, dar mai
ales în 1946. Pentru o ţară ca România, cu mai mult de 80% din populaţie la sate,
seceta însemna ce era mai rău. Dar cea mai afectată regiune a ţării a fost Moldova,
unde seceta a luat forme apocaliptice 10 • Guvernul este nevoit să intervină pentru
depăşirea crizei fiind creat, la început de septembrie 1946, Comitetul de Ajutorare
a Regiunilor Secetoase (C.A.R.S.).
7 septembrie 1946, Zalău. La sediul Prefecturii judeţului Sălaj este
convocată o adunare a locuitorilor din oraş. Subprefectul judeţului, dr. Ioan
Andreicuţ, expune în faţa celor prezenţi, puţini totuşi, situaţia dezastruoasă a
Informaţii despre seceta din Moldova, şi foametea care a urmat, se pot găsi şi pe internet. Vezi,
Wikipedia, "Foametea din 1946-1947 (România)", sau, mai pe larg, www.comunism.ro., Florian
Banu, "Calamităţi ale secolului al XX-lea: foametea care a devastat Moldova în 1946-1947"; o
primă formă a studiului de faţă a fost publicată, sub titlul "Atitudinea sălăjenilor în timpul
foametei din anii 1946-1947", în revista Caiete Silvane, nr. 142, p. 31-34.
10
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populaţiei

din Moldova, care "din cauza secetei mari ce a fost în această regiune
este ameninţată cu moartea". Scopul adunării, mai spune subprefectul, este
"ajutorarea populaţiei înfometate din Moldova". Iar ajutorul va consta, continua
el, în principal, în plasarea unor copii la familii din Sălaj, dar şi în organizarea
unor colecte de bani şi alimente 11 • Sălajul nu o ducea, în acei ani, mult mai bine.
Războiul, cu toate ororile lui, trecuse şi peste acest teritoriu. Puţina industrie era
distrusă. Căile de comunicaţie, la fel. Oamenii locului, disperaţi. Nici seceta nu-i
ocolise. Presa locală abundă, de altfel, în articole referitoare la consecinţele
secetei şi la combaterea ei 12 • Şi totuşi, sălăjenii vin în sprijinul celor mai greu
încercaţi decât ei. Fac dovada omeniei lor. Un comitet provizoriu, format din
reprezentanţi ai prefecturii, tribunalului, parchetului, cultelor religioase, şcolilor,
armatei, primăriei oraşului Zalău etc., se constituie chiar în această primă adunare.
Are sarcina de a prezenta un program de acţiune până la următoarea întâlnire,
programată cinci zile mai târziu. Dar se fac, în acest cadru, şi alte propuneri de
ajutorare, venite din partea celor prezenţi: cedarea salariului pe o zi de către toate
categoriile de salariaţi din judeţ, formularea unui apel către întreaga populaţie a
judeţului, angajarea unui funcţionar şi alocarea unui spaţiu în clădirea prefecturii
doar pentru această activitate, întocmirea unei adrese a prefecturii către toate
primăriile pentru a vedea câţi locuitori voiesc a lua copii în plasament, începerea
formării comitetelor de ajutor în fiecare plasă ş.a.m.d.
12 septembrie 1946. De această dată, la prefectura judeţului Sălaj sunt
prezenţi mult mai mulţi cetăţeni. Subprefectul prezintă iarăşi situaţia: "în Moldova
există mii de copii ce sunt ameninţaţi cu moartea"; "cu toţii, trebuie să venim în
ajutorul salvării acestei populaţii". O sinteză a procesului-verbal încheiat în 7
septembrie este de asemenea expusă. Apoi, se alege comitetul judeţean şi
secretariatul acestuia. La dispoziţia comitetului, Jakabfi Nicolae, director de
bancă, ales în ambele organisme, pune, gratuit, un funcţionar 13 . Comitetul
judeţean de ajutorare, constituit atunci, era condus de prefectul judeţului Sălaj,
Eugen Chişiu. Avea în componenţă alţi fruntaşi sălăjeni: Liviu Trufaşiu,
protopopul greco-catolic, Iacob Ponga, protopopul ortodox, Beniamin Varju,
protopopul romano-catolic, Koblos Andrei, protopopul reformat, Solymos Ivan,
primarul Zalăului, Gheorghe Sabău, reprezentantul Blocului Partidelor
Democratice, doamna Vaida Gheorghe, reprezentanta Uniunii Femeilor
Antifasciste Române, doamna KoblOs Andrei, Dr. Krausz Bernat, medic, Jakabfi
Nicolae, director de bancă, doamna Varvarichi, doamna Opriş Ioan, reprezentanta
Reuniunii Mariane, Lt. col. Vlădoiu Scarlat, comandantul garnizoanei, maiorul
Constantin Bălăban, comandantul Batalionului 7 Vânători de Munte. Noul comitet
ia primele hotărâri: lansarea Apelului, începerea colectărilor de bani, alimente şi
Arhivele Naţionale Sălaj, fond Comitetul de Ajutorare a Regiunilor Secetoase (în continuare,
C.A.R.S.), d. 1, f. 1-2.
12
Vezi, colecţia ziarului "Democratul" pe anii 1945-1946.
13
Arhivele Naţionale Sălaj, fond C.A.R.S., d. 1, f. 3-4.
11
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alte produse de strictă necesitate, organizarea de comitete de ajutorare nu doar în
plăşi, ci şi în comune. Decide ca şedinţele să se desfăşoare săptămânal, joia, "de la
ora 5 după masa, la sediul Apărării Patriotice". Atenţionează membrii să fie
prezenţi, "în caz contrar, dacă va lipsi de la două şedinţe va fi şters din oficiu ca
membru al comitetului" 14 • În aceeaşi zi Prefectura Sălaj emite o dispoziţie prin
care cere ca în fiecare plasă comitetul să fie compus din pretorul plăşii, medicul de
circumscripţie, protopopii diferitelor culte, inginerul agronom, şeful judecător,
şeful sectorului sau postului de jandarmi, reprezentantul Blocului Partidelor
Democrate, reprezentanţii Uniunii Femeilor Antifasciste Române §i Apărării
Patriotice şi alţi şefi de autorităţi ce vor exista la reşedinţa plăşii. In comune,
dispune Prefectura, comitetul să fie alcătuit din primar, notar, medicul de
circumscripţie, şeful postului de jandarmi, agentul agricol, reprezentantul B.P.D.,
reprezentanta U.F.A.R., reprezentantul Apărării Patriotice, ajutorul de primar
sătesc din satele componente şi doi-trei ţărani mai de vază.
Fiecare comitet comunal trebuia să întocmească un tabel cu următoarele
rubrici: "Numele locuitorului ce doreşte a lua în întreţinere copii din Moldova
până la noua recoltă; Domiciliul şi numărul casei; Starea familiară, câţi copii are;
Numărul copiilor ce voeşte a primi cu arătarea sexului şi etatea; Observaţii, unde
se va arăta garanţia morală ce prezintă cel în cauză. Copii ce se vor aduce pentru
întreţinere vor fi între 7-15 ani" (întâlnim, în alte documente, şi vârsta de 6-14 ani,
n.n. ). Tabelul trebuia înaintat prefecturii până la 20 septembrie 1946 15 •
Apelul comitetului judeţean, în limbile română şi maghiară, datat 18
septembrie 1946, afişat pretutindeni, dar publicat şi în presa locală, prezenta astfel
situaţia: "Cetăţeni ai Sălajului, Seceta năpraznică, ce a bântuit anul acesta, în toată
ţara, care a atins în parte şi judeţul nostru, a pârjolit până în temelii pământul
binecuvântat al Moldovei. Lanurile de grâu şi porumb, cari împodobiau altădată
cu rodul lor bogat frumoasele coline ale Moldovei, aducător de belşug şi
îndestulare, atât în casa bogatului cât şi a săracului, au fost pârjolite mai înainte de
a-şi da rodul lor. Frunzele copacilor şi iarba câmpului s-au veştejit fără de vreme.
Izvoarele, văile şi râurile au secat. Dela un capăt la altul al Ţării Moldovei,
spectrul înspăimântător al foamei şi secetei a cuprins fără de milă oamenii şi
animalele. Ţăranii dela sate şi-au părăsit casele şi gospodăriile şi pribegesc,
împreună cu animalele lor, prin ţară, în căutarea unei bucăţi de pâine pentru copii
şi iarbă pentru dobitoace. Mamele îşi strâng copiii la sânul veştejit de foame şi
asistă neputincioase, în durerea lor sfâşietoare, cum le mor sute de copii zilnic de
foame şi mizerie". Şi, în final, decizia luată de autorităţi: "Am hotărât să aducem
în judeţul nostru 2000 de copii, cari vor fi repartizaţi la familii şi cămine. Primiţi-i
şi îngrijiţi-i cu părintească dragoste. Fraţi Sălăjeni, Să mulţumim lui Dumnezeu,
pentru îndestulătoarele roade, cu care a binecuvântat ostenelile plugarului şi
14

15

Ibidem, f. 11.
Ibidem, f. 5-6.
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ogoarele judeţului nostru şi drept prinos de mulţumită să deschidem visteriile
noastre, cu dragoste de samarinean, pentru ajutorarea celor căzuţi în nenorociri.
Avem credinţa nestrămutată, că veţi răspunde la apelul nostru, cu creştinească şi
frăţească dragoste, cu tot prisosul vostru, cu conştiinţa datoriei împlinite, care este
şi porunca Sf. Scripturi care învaţă: <<Purtaţi sarcina unii altora şi aşa veţi împlini
legea lui Christos>>".
Iată că sălăjenii răspund de îndată. Adună, din puţinul lor, grâu, porumb,
fasole, cartofi, orz, secară, ceapă, făină de grâu, făină de porumb, nuci, varză, ulei,
gulii, morcovi, sfeclă, ouă, bani în numerar, dar şi săpun, cremă pentru ghete,
veste, pantaloni, cămăşi etc. Listele de subscripţie, întocmite în toate localităţile
din judeţ, ne arată care şi cât a donat. Chiar cei foarte săraci contribuie, măcar cu
"1 blid mălai", "3 kgr. Porumb" etc. Ajutoarele acestea, colectate din fiecare sat,
sunt trimise spre Moldova, dar şi spre judeţul Trei-Scaune 16 . Se oferă, de
asemenea, să primească în îngrijire copii din Moldova sau alte regiuni afectate de
secetă. Tabelele cerute se întocmesc de fiecare comună în termenul prevăzut.
Aşteptările autorităţilor judeţului sunt cu mult depăşite. Cei 2000 de copii
planificaţi a fi găzduiţi de sălăjeni, cu "obligaţia celui ce-şi asumă răspunderea
întreţinerii unui copil de a-1 supraveghea îndeaproape şi de a-1 educa ca un
17
adevărat părinte" , câte 200 pentru fiecare plasă, devin, după primirea şi
centralizarea tuturor listelor din comune la prefectură, peste 4000 18 • Copiii sosiţi
erau primiţi de autorităţile locale, cazaţi câte o zi la Primăria comunei respective,
hrăniţi, evaluaţi medical şi trimişi la familii. Copiii grav bolnavi sunt duşi la
spitalele existente (din Zalău, Şimleu Silvaniei, Carei), cei mai puţin grav sunt
trataţi în dispensarele sau infirmeriile comunale, iar după însănătoşire trimişi
familiilor unde au fost repartizaţi. La primirea copilului într-o familie se dădea o
declaraţie, care cuprinde numele şi prenumele celui care primea copilul, datele
copilului (nume, prenume, fiul lui ... şi al...), declaraţia având următorul cuprins:
"Copilul .... (numele şi prenumele) ne-a fost predat de către C.A.R.S. spre îngrijire
până la strîngerea recoltei din această toamnă. Mă oblig să continuu a îngriji de
acest copil cum trebuie să îngrijească un părinte de copilul său, dându-i după
puterile sale toate cele necesare întreţinerii lui zilnice, morale şi intelectuale. Mă
oblig a suporta toate cheltuielile de deplasare ale copilului şi însoţitorului său,
până la locul unde se află părinţii, atunci când îl vor cere de la mine. Drept care
semnez" 19 • De regulă, familiile primesc câte un copil, dar sunt şi cazuri când iau

Ibidem, f. 55; tabelul arată, pe două coloane, judeţele care ajută şi judeţele care sunt ajutate.
Ibidem, f. 27.
18
Ibidem, f. 30 ("plasamentul în familii a rămas ca ultimă soluţie de a salva dela moarte prin frig şi
foamete, a unui număr destul de mare de copii", se spunea într-o adresă a Direcţiei Ocrotirilor, din
cadrul Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, către Prefectul judeţului Sălaj, cf.
Dosar 2, f. 21 ).
19
ldem, d. 22, f. 82-93; această declaraţie se dădea în faţa notarului.
16
17
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în întreţinere doi sau chiar mai mulţi . Au fost şi cazuri, foarte puţine, de copii
care, după regartizare, au "fugit în Moldova acasă" 21 , dar şi de copii care au murit
prin spitale . Condiţiile în care trăiau copiii erau verificate periodic de
preşedintele comitetului judeţean de ajutorare, protopopul Trufaşiu Liviu, de alţi
membri ai comitetului, inclusiv prefectul judeţului, sau de autorităţile locale.
Copiii sunt vizitaţi în familiile adoptive şi de părinţii lor. De Paşti, în 194 7,
în plasa Supurul de Jos au fost "circa 60 Moldoveni pentru a-şi vizita copiii plasaţi
la gospodării din comunele acestei păşi. Unii din ei cu această ocaziune şi-au dus
şi cereale pentru însămânţări. Cantităţile totale transportate de aceştia sunt cam
următoarele: orz. 250 kg, ovăz 320 kg., porumb 950 kg, Floarea soarelui 850 kg".
Adresa este semnată de pretorul Ioan Luţai şi contrasemnată de notarul de plasă
Marchiş Vasile 23 . Vin în Sălaj, în aceeaşi iarnă 1946-194 7, oameni din Moldova şi
pentru a se aproviziona, cu porumb în special. Prefectura cerea tuturor pretorilor
să raporteze câţi moldoveni se află în plăşile lor şi ce cantitate de porumb a fost
adunată. De asemenea, ordona să li se pună la dispoziţie vagoane de tren pentru a
putea să se reîntoarcă în satele lor. La această adresă, Pretura plăşii Zalău raporta,
în februarie 194 7: "În plasa noastră sunt circa 150 capi de familii moldoveni din
comuna Independenţa jud. Covurlui cari au venit a se aproviziona cu porumb. Din
aceştia o mică parte sunt în gara Zalău şi altă parte în curs de sosire spre a se
îmbarca la destinaţie" 24 • În alte plăşi sunt mai puţini. La Supur, de pildă, "au sosit
în plasă 10 moldoveni pentru a se angaja ca muncitori agricoli. Nu au colectat şi
nici nu au cumpărat nimica" 25 . Se face şi o centrali zare a datelor primite. Astfel, în
întregul judeţ erau cam 740 de moldoveni (numiţi în documente "săcari"), din
care 680 se găseau în localităţile cu staţii de cale ferată. Aveau adunată, în total, o
cantitate de 36.000 kg porumb 26 . Li s-a pus la dispoziţie "până la ora aceasta,
vagonul Nr. 112625 de 15 tone cu destinaţia Mărăşeşti în Moldova, care se va
ataşa la trenul Nr. 4002 din 10 februarie 1947 ora 22,45 minute via Oradea-Cluj.
Pentru rest se aşteaptă vagoane" 27 • Prefectura avertizează, totuşi, că primează
sarcinile privind convenţia de armistiţiu, că acestea trebuie satisfăcute prioritar.
Drept urmare, plasa Valea lui Mihai, la începutul lui martie 194 7, cerea să nu se
mai trimită în satele din componenţa ei alţi copii, "pentru că după rechiziţiile
sângeroase cari s-au efectuat, populaţia a rămas într-o stare disperată neavând nici
pentru ai lor cele necesare până la noua recoltă". Completau, totuşi, despre cei
ldem, d. 2, f. 198; vezi şi Dosar 3, f. 64.
Ibidem, f. 116.
22
Ibidem, f. 202; pe lista întocmită de spitalul din Şimleu Silvaniei, datată 30 mai 1947, sunt
trecuţi 12 copii decedaţi, fiind precizate: data intemării, data şi cauza morţii, tratamentul urmat.
23
Ibidem, f. 53.
24
ldem, d. 7, f. 2
25
Ibidem, f. 51.
26
Ibidem, f. 4.
27
Ibidem, f. 3.
20

21
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deja repartizati acolo: "Starea sanitară a copiilor este bună. Nu se semnalează
28
nimic deosebit. Toţi copiii sunt înscrişi la şcoală, pe care o şi frecventează" .
Începând din august 1947, se întocmesc tabele cu copiii care doresc să se
reîntoarcă acasă, asigurându-se însoţitori pentru transportul în siguranţă, dar şi tabele
cu cei care doresc să rămână în Sălaj. Motivul rămânerii copilului în Sălaj este
"înfierea de către părinţii crescători" 29 • Oricum, reîntoarcerea lor s-a putut face şi
înainte, la cererea părinţilor. Iată doar un exemplu: "Subsemnata Roşea Maranda din
comuna Costuleni, judeţul Iaşi mama legitimă a copilului Roşea Petru ce a fost plasat
la Supuran Gheorghe din comuna Silvaş, recunosc prin prezenta declaraţie că am
ridicat copilul meu legitim şi am J'lecat împreună în Moldova, la domiciliul nostru".
Declaraţia e datată 27 iunie 19473 .
Sunt şi cazuri în care părinţii şi copiii nu pleacă imediat în Moldova, ci se
stabilesc, chiar dacă provizoriu, în alte părţi: "Subsemnatul Comurgean Dumitru,
domiciliat în comuna Unteşti, jud. Tutova prin prezenta declar că îmi ridic de
bunăvoie feţiţa Anica ce a fost dată spre întreţinere la locuitorul Onocean Ioan din
satul Mecenţiu. Fetiţa o duc în comuna Gătaia, jud Timiş Torontal unde m-am stabilit
cu întrega familie găsindu-mi de lucru. Totodată declar că am primit şi actele fetiţei şi
anume fişa nr. 1426 şi extrasul de naştere". Declaraţia e semnată în faţa primarului şi
datată 16 aprilie 194731 • Sunt, totuşi, puţine cazuri de acest fel. Cei mai mulţi copii
pleacă organizat, cu toate măsurile de siguranţă luate, aşa cum au şi venit. Cât despre
impresiile lor la plecare, să lăsăm tot documentele să vorbească. Iată ce se scrie într-o
dare de seamă referitoare la transportul unor copii de la Zalău la Piatra Neamţ, datată
9 septembrie 1947: "La întrebarea noastră dacă le-a plăcut în Ardeal au răspuns că ar
fi rămas aici pentru vecie. O fetiţă care a fost găzduită în Căţelul Românesc (astăzi
Meseşenii de Sus, aproape de Zalău, n.n.) a spus că şi-a lăsat hainele aici fiindcă şi
aşa se va reîntoarce în Ardea1"32 .
Şi presa locală scrie despre activitatea comitetului judeţean. Sub titlul, "Din
munca CARS-ului în judeţ", "Graiul Sălajului", din 8 mai 1947, arăta că, "până în
ziua de 1 Aprilie 1947, au fost plasaţi în judeţ 2.650 copii români, 1.300 secui şi 113
evrei, în total 4.063 copii. Colectele în bani se cifrează la cea. 80.000.000 Lei, iar
alimentele colectate la cea 70.000 kg". Iată că, din cei cea. 40.000 de copii repartizati
la familii din toată ţara (sau chiar din afara ei), peste 4.000 au ajuns în judeţul Sălaj,
ceea ce spune mult despre omenia sălăjenilor şi spiritul lor de solidaritate.
Ziarul publică şi o scrisoare trimisă sălăjenilor de autorităţile din Iaşi, pe care,
în încheiere, o consemnăm, parţial, aici: "În numele părinţilor, care din cauza
neasemuitelor dureri ce s-au abătut asupra Moldovei, dureri provocate de războiul
distrugător şi cei doi ani de secetă, şi-au despărţit pruncii dragi dela sânul lor, vă
transmitem cele mai vii mulţumiri şi adâncă recunoştinţă, pentru frăţeasca şi calda
primire, ce aţi binevoit să faceţi acestor copii oropsiţi ai soartei 33 .
28

Idem, d. 24, f. 8.
ldem, d. 23, f. 111.
30
1dem,d.9,f.12.
31
Ibidem, f. 1.
32
Idem, d. 3, f. 112.
29

242
https://biblioteca-digitala.ro

ÎNCEPUTUL ACTIVITĂŢII
FABRICII DE CONFECŢII "BACĂUL"
Angela OANEA
The Beginning of the Activity in the Garment Factory "Bacau)"
Abstract
After 1948 the foundation of new economica) entities able to drive ahead the
Socialist industrialization of the country, was one of the main objectives of the
communist party. The garment factory "Bacau)" was part of this strategy. The founding
conditions and the difficulties encountered at the beginning of this enterprise are covered
in this article. The state of the economy and of the Romanian society can be understood
indirectly from the reports and documents of the factory. Illiteracy and lack of educat ion
and specialists made it difficult for the officials to plan and manage this factory in the
first three years.
Key words: economy, factory, plan, Bacau county, garments, production, specialists
Evoluţia istorică

a României de după 6 martie 1945 s-a desfăşurat sub

semnul impunerii modelului sovietic de organizare a statului şi a întregii societăţi.
Impunerea acestui model s-a accelerat, în mod special, după eşuarea grevei regale
iar abdicarea regelui a fost considerată "piatra de hotar" în istoria României 34 •
Adoptarea noii Constituţii nu numai că stabilea noua formă de organizare a
anunţa şi ample transformări politice, sociale, culturale şi
statului, dar
reorganizări majore pe plan economic. Astfel, conform articolului 15 din
Constituţie se stabilea că statul "îndrumă şi planifică economia naţională în
vederea dezvoltării puterii economice a ţării, asigurarea bunei stări a poporului şi
garantării independenţei naţionale".

în anul 1948 s-a făcut un pas decisiv pe calea
private şi a desfiinţării economiei de piaţă concurenţială. S-a
realizat inventarierea întreprinderilor particulare, industriale, comerciale şi de
transport, apoi s-a constituit Comisia Superioară de Naţionalizare, care, prin
comisiile judeţene de naţionalizare şi colective pentru fiecare întreprindere, au
avut menirea de a duce la îndeplinire operaţiunea de naţionalizare pe întreg
Prin

naţionalizarea realizată

lichidării proprietăţii

33
34

"Graiul Sălajului", din 8 mai 1947.
Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, Istoria Românilor în secolul XX, Editura Paideia, 1999, p. 549.
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cuprinsul ţării. Aceste comisii şi colective îşi desfăşurau activitatea ca organe ale
Consiliului Superior Economic, în fruntea căruia se afla Gh. Gheorghiu-Dej.
Un rol important în dezvoltarea economiei planificate l-a avut Comisia de
Stat a Planificării 35 , organ guvernamental care a fost înfiinţat la data de 1 iulie
1948 şi avea următoarea structură: 1. Secţiunea planurilor; 2. Secţiunea
coordonării planurilor; 3. Secţiunea controlului executării planului; 4. Secţiunea
de studii şi documentare; 5. Direcţia personalului şi administraţiei; 6. Direcţiunea
contabilităţii.
Secţiunea planurilor avea următoarele atribuţii:
- verifica proiectele planurilor economice şi financiare prezentate de
ministere, instituţii sau întreprinderi;
- punea concluzii la proiectele planurilor prezentate putând propune
modificarea şi completarea lor;
- pregătea, în baza planurilor existente şi a experienţei rezultate din
realizarea lor, propunerile de plan pentru viitoarea perioadă de planificare;
- sesiza Comisia de Stat a Planificării asupra disproporţiilor existente în
fiecare sector.
Secţiunea coordonării planurilor avea următoarele atribuţii:
- cerceta corelaţiile dintre proiectele planurilor economice şi financiare
prezentate de ministere, instituţii sau întreprinderi, le coordona, propunea
modificarea sau completarea lor;
cerceta corelaţia între producţie şi consum, făcea propuneri pentru
coordonarea lor;
- cerceta propunerile pentru utilizarea raţională a mânii de lucru existente,
precum şi a specialiştilor din diferite sectoare economice;
- întocmea balanţe de materii prime, materiale auxiliare, combustibil,
energie electrică, utilaje şi produse de consum şi pe baza lor coordona proiectele
planurilor de producţie şi de comerţ exterior şi interior.
Secţiunea controlului executării planului avea următoarele atribuţii:
- urmărea realizarea executării planurilor de producţie;
- urmărea executarea planurilor financiare şi comerciale;
- urmărea realizarea lucrărilor de investiţii în conformitate cu planurile
stabilite.
După crearea unui imens mecanism de supraveghere a dezvoltării
economice, a fost elaborat cadrul legislativ necesar pentru reorganizarea şi
înfiinţarea întreprinderilor. Potrivit Decretului nr. 19516 , întreprinderile erau

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Stat a Planificării, publicat în
"Monitorul Oficial al României", partea 1, m. 171 din 27 iulie 1948, p. 6172-6173.
36
Decretul pentru organizarea şi funcţionarea întreprinderilor şi organizaţiilor economice ale
Statului m. 199/1949, publicat în "Monitorul Oficial al României", partea 1, m. 29 din 14 mai
1949, p. 201-202.
35
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clasificate astfel: unităţi economice de interes general înfiinţate prin decizia
Consiliului de Miniştri şi unităţi economice de interes local înfiinţate prin decizia
sfaturilor populare. Toate întreprinderile urmau să se conformeze în realizarea
planurilor anuale şi cincinale elaborate în toate sectoarele de activitate în scopul
îndeplinirii politicii de industrializare socialistă.
În dezvoltarea industriei uşoare şi a sectorului de confecţii în judeţul
Bacău un rol aparte 1-a jucat şi Fabrica de Confecţii "Bacăul", înfiinţată prin
Decizia Consiliului de Miniştri nr. 1103 din 25 mai 1949 37 şi clasificată ca fiind
de interes general.
Construirea Fabricii de Confecţii "Bacăul" s-a realizat pe locul unde se
afla tăbăcăria dr. H. Perlbergher38 , fiind dată în folosinţă pe 21 septembrie 1949.
Imobilul a fost construit de către Fabrica "Partizanul" din Bacău, alocându-se un
fond de 33.000.000 lei care a fost pus la dispoziţie de către Ministerul Industriei.
Documentele amintesc că, în acelaşi an, "pe data de 20 septembrie
construcţia fabricii nu era finalizată în totalitate şi recepţia nu se făcuse. La
deschidere aceasta nu dispunea încă de utilajele necesare, dar nici de materia
primă care nu sosise. Pânza a fost adusă chiar în ziua deschiderii, aţa a fost
împrumutată de la Magazinul de Stat, iar nasturii au sosit mai târziu în
octombrie" 39 .
Din punct de vedere organizatoric, fabrica era prevăzută să funcţioneze cu
următoarei e compartimente:
-Conducerea: director, conducător tehnic, contabil şef;
- Serviciul de producţie;
- Secţia tehnică şi de investiţii;
- Mecanic şef cu atelierele: mecamct maşmt de cusut, mecamct
electricieni;
- Biroul de transporturi interne;
- Serviciul de planificări;
- Secţia administrativă: pază şi pompieri, intendenţă, serviciul social;
- Secţia comercială;
- Serviciul contabilitate.
Începutul activităţii Fabricii de Confecţii "Bacău}" a fost anevoios, aceasta
confruntându-se cu o serie de dificultăţi. O mare parte din muncitori intrau pentru
prima dată în fabrică şi nu ştiau să coasă la maşină. Acest fapt a dus la creşterea
procentului de absenţe nemotivate. Au existat suficient de multe cazuri când după
o lună sau două de la angajare, fabrica era nevoită să facă formele de "lichidare a

37

38
39

Arhivele Naţionale Bacău, fond Întreprinderea de Confecţii Bacău, d. 4/1950, f. 1.
Idem, colecţia Manuscrise, ms. 104, f. 4.
Idem, fond Întreprinderea de Confecţii Bacău, d. 3/1949, f. 6.
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angajatului" din cauza absenţelor nemotivate. La sfârşitul anului 1949, erau
înregistraţi în evidenţele fabricii 615 angajaţi.
Lipsa angajaţilor calificaţi reprezenta una dintre problemele întreprinderii
care necesita o soluţionare urgentă. Numărul muncitorilor necalificaţi în anul
1949 era în proporţie de 94%. În consecinţă, începând cu anul 1950 au fost
organizate cursuri de calificare. Întrucât fabrica nu avea un local anume pentru
ţinerea cursurilor, acestea se desfăşurau în sala clubului, fără să fie amenajate
clase speciale. Manuale nu existau, iar profesorii erau selectaţi din rândul
muncitorilor cu experienţă şi a tehnicienilor fabricii.
De asemenea, lipseau oameni pregătiţi pentru a conduce un raion sau o
bandă de lucru, contabili şi personal administrativ. Toate acestea au provocat o
serie întreagă de greutăţi în evidenţa primară a materialelor şi organizării
contabilităţii generale şi a materialelor.
În primul an de funcţionare, în fabrică se confecţionau cămăşi, rufărie
nealbită şi costume vătuite de protecţie, utilizându-se maşini simple de cusut,
acţionate prin efortul fizic al omului. Sistemul de organizare a producţiei era
lucrul individual, raportul om-maşină. Una din deficienţe a constituit-o faptul că
"produsele confecţionate erau transportate de la etaj la parter pentru călcat la
presă, iar de acolo se transportau cu braţul la etaj pentru coaserea nasturilor şi
controlul final, ca apoi să fie duse din nou la parter la magazia de produse finite
pentru expediere"40 •
Referitor la condiţiile de muncă se arată faptul că încăperile de producţie
nu erau suficient iluminate, ferestrele erau de dimensiuni mici, iar din cauza
confecţionării costumelor vătuite se degajau scame şi praf.
În anul 1950, întreprinderea primeşte sarcini de plan care s-au dovedit a fi
"încărcate peste cagacitatea reală de producţie, probabil din necunoaşterea
suficientă a unităţii" 1.
Impedimentele consemnate care au intervenit in realizarea planului au fost:
"Pentru trimestrul V1950 au fost primite de trei ori sarcinile de plan,
ultima sarcină de plan le anula pe celelalte anterioare. Acest lucru a îngreunat
aprovizionarea cu materia primă şi organizarea producţiei. S-au ivit şi goluri în
producţie.

Sarcinile pentru trimestrul II au fost calculate pentru maşinile industriale
ce urmau să fie instalate încă din anul 1949 şi care nu au fost puse în funcţiune din
cauza lipsei unui transformator. În cursul lunii martie, Fabrica de Confecţii
solicita modificarea planului şi adaptarea la posibilităţile reale de executare.
Din cauza grelei aprovizionări, în anul 1949 sortimentul era schimbat la
câteva zile. Această situaţie s-a reglementat când în anul 1950 s-a reuşit să se
40
41

Idem, colecţia Manuscrise, ms. 104, f. 10-11.
Idem, fond Întreprinderea de Confecţii Bacău, d. 211950, f.33.
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păstreze

un singur sortiment, realizându-se numai produse cuprinse în familia:
.
.
d
1enJene e cazarma~"42 .
De asemenea, Fabrica de Confecţii "Bacău}" primea de la Ministerul
Industriei Uşoare, prin intermediul Direcţiei Industriei Tricotaje şi Confecţii,
solicitări de reducerea preţului de cost cu 1,87% faţă de anul 1949. Acest
deziderat s-a dovedit a fi irealizabil, motivele fiind arătate în dările de seamă
întocmite:
"1. Întreprinderea nu deţinea calculaţiile pentru anul 1949, fiind scutită de
a le întocmirea lor, deoarece şi-a început activitatea abia din data de 21.09.1949.
Datorită acestui fapt nu există un preţ de cost pe produse reale. În realitate,
preţurile de cost pe produse sunt mult mai mari, căci în acest an fabrica a rămas pe
gol de producţie 27 zile, când s-au plătit salariile de bază, productivitatea muncii
era foarte scăzută, costurile comune erau extrem de ridicate fabrica fiind la
început iar materia primă se scumpea la fiecare transport.
2. Lipsa biroului de post de calcul care trebuia să furnizeze date pentru
calcularea unui preţ de cost real. Acest birou nu a luat fiinţă până în luna august
1950 din lipsă de personal cunoscător în această materie"43 .
Raportul explicativ pe anul 1951 arată că planul stabilit a avut valori mai
mici comparativ cu anul 1950: producţia globală pentru anul 1950 având valoarea
de 500.996 mii lei, iar pe anul 1951 cu valoarea de 397.002 mii lei; producţia
marfă pentru anul 1950 era de 475.416 mii lei, iar pentru anul 1951 valoarea de
470.636 mii lei.
Una dintre greutăţile cu care se confrunta fabrica era faptul că fumizorii de
aprovizionare se aflau la distanţe foarte mari iar stocurile de la bazele de desfacere
ale Ministerului Industriei Uşoare erau insuficiente, în condiţiile în care se
interzicea cu desăvârşire achiziţionarea acestora din sectorul particular44 .
Uneori maşinile fabricii erau în reparaţii pe o perioadă de trei luni, rară a
putea fi reparate, ceea ce ducea la anularea preluării mărfurilor care veneau prin
mijloacele C.F.R.
Au fost luate o serie de măsuri pentru îmbunătăţirea procesului de
producţie:

- a fost schimbat sortimentul
articole de confecţii bărbăteşti;

confecţiilor,

42

de la lenjerie s-a trecut la

Ibidem, f. 31.
Ibidem, f. 24.
44
Hotărârea Consiliului de Miniştri din aprilie 1950 prin care se aproba planul de casă, prevedea în
mod expres interdicţii pentru întreprinderi de a se aproviziona cu mărfuri din sectorul particular,
iar dacă în urma controalelor se constata că achiziţiile de materie primă au fost făcute din sectorul
privat şi nu din sectorul de stat, unde se găseau aceleaşi materiale, sumele cheltuite urmau ca să fie
imputate celor care au aprobat efectuarea plăţilor.
43
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- au fost înlocuite maşinile casnice de picior cu maşini industriale
electrice; la sfârşitul anului 1952 se introduc în procesul de producţie 282 de
maşini industriale simple cu graifer rotativ, având viteza de lucru mult mai mare
decât cele anterioare; 6 maşini de butoniere pentru stofă, 5 maşini de butoniere
lenjerie marca Zingher;
- s-au introdus benzile rulante acţionate manual;
comisiile de recepţie verificau calitatea producţiei, marfa
necorespunzătoare era retuşată în producţie şi apoi livrată,
- s-a înfiinţat o secţie de valorificare a deşeurilor care în cea mai mare
parte erau livrate altor fabrici de încălţăminte şi de păpuşi.
Statistica întreprinderilor industriale din regiunea Bacău pe anul 1952 arată
ca Fabrica de Confecţii "Bacăul" şi-a îndeplinit planul de producţie globală cu un
procent de 115,8 % 45 . Cu toate acestea, în dările de seamă se arată că această
unitate economică se confrunta cu lipsa fondurilor de investiţii, a personalului
calificat, defectarea maşinilor de cusut, lipsa pieselor de schimb, a maşinilor de
calcul şi de scris etc.
În primii trei ani au fost implementate şi alte măsuri organizatorice:
- au fost organizate pichete de pompieri. Conform circularei Ministerului
Afacerilor Interne din anul 1951 "pompierii angajaţi în întreprinderile şi
organizaţiile economice de stat şi cooperatiste aveau dreptul de a purta uniformă
de culoarea maro compusă din veston, pantaloni şi şapca din stofă, iar mantaua
din postav gros. Semnele distinctive erau steluţele aşezate pe insignă atât la veston
46
cât şi la mânecă ";
- a fost organizat serviciul de pază permanentă al fabricii, obligativitate
instituită prin Decretul-Lege nr. 294 din 15 iulie 1949;
- s-a înfiinţat o creşă cu 30 de locuri;
s-a înfiinţat o cantină proprie care funcţiona pe baza principiului
autogospodăririi. Conform instrucţiunilor primite de la Ministerul Industriei
privind organizarea şi funcţionarea cantinelor "la cantină aveau dreptul să ia masa
ca abonaţi numai salariaţii întreprinderii. Meniul trebuia să fie compus din două
feluri de mâncare. Era interzis consumul băuturilor alcoolice, inclusiv berea.
Preţul mesei era fixat de Comitetul cantinei în acord cu Comitetul întreprinderii.
Localul şi inventarul mobil, precum şi fondul de rulment urma să fie pus la
dispoziţie de întreprindere" 47 ;
- s-au înfiinţat o crescătorie de porci şi o grădină de zarzavat.

45
46
47

Arhivele Naţionale Bacău, fond Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău, d. 29711952, f. 3.
ldem, fond Întreprinderea de Confecţii Bacău, ds.ll 1951, f. 4.
Ibidem, f. 17.
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Aprovizionarea cantinei cu alimentele necesare pentru a servi masa
devenea anevoioasă, iar lipsa fondurilor băneşti va crea dificultăţi de-a lungul
timpului.
De asemenea, în această perioadă s-a desfăşurat un intens proces de
alfabetizare. Neştiutorii de carte din întreprinderi, şantiere, unităţi agricole
trebuiau să frecventeze cursuri specifice. Conform Instrucţiunilor cu privire la
deschiderea şi funcţionarea cursurilor de alfabetizare în anul şcolar 1951-1952,
emise de Ministerul Învăţământului Public, scopul cursurilor era "să înarmeze pe
neştiutorii de carte cu însuşirea cunoştinţelor temeinice de scris-citit şi socotit, dar
şi cu noţiuni ştiinţifice legate de practică, de activitatea în producţie" 48 . Controlul
şi îndrumarea muncii de alfabetizare din sectorul industrial urma să fie
supravegheată de secţiunile regionale şi raionale de învăţământ din cadrul
sfaturilor populare.
Nu în ultimul rând, trebuie amintită obligativitatea desfăşurării "muncii de
propagandă" atât în cadrul cursurilor de alfabetizare cât şi la locul de muncă in
întreprinderi prin popularizarea marilor succese purtate de Uniunea Sovietică în
domeniul economic, importanţa realizării planurilor cincinale, politica partidului
etc.
De-a lungul timpului întreprinderea a avut un impact important asupra
dezvoltării economiei locale pe o perioadă aproximativă de 40 de ani.
Prezentarea de faţa se concentrează pe începuturile activităţii Fabricii de
Confecţii "Bacăul", având la bază materialul documentar deţinut de Serviciul
Judeţean Bacău al Arhivelor Naţionale. Lucrarea constituie o prima abordare şi
poate să sufere modificări sau nuanţări ale punctelor de vedere exprimate în urma
identificării şi analizei de noi documente.

48

ldem, d. 111952, f. 3.
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STAŢIA DE SALVARE ŞI AVIASAN BACĂU

(1950- 1968)
Cristina TANASĂ
The Rescue Station and A VIASAN Bacau
Abstract
The activity of the Rescue Station and AVIASAN Bacau was: to ensure the
best possible conditions for the aerian transportation of the patients, after the calls,
surgical medical emergencies, the medical care at home of the non-transportable patients
(treatments), the transportation of the patients discharged, the transportation 1 transfer of
the patients to the hospitals other regions or health care centers. The work plans of the
Sanitary Health Department were: reduction of morbidity through communicable
diseases, occupational diseases or temporary incapacity to work through vaccinations,
prevention of in-hospital infections with disinsection and sterilization measures, followup in ali regional, district and urban units applying the norms ali food and consumer food
establishments, staffing of medical staff in health schools, provision of medicines,
organization of periodic checks on the population, organization of prevention campaigns
and training of both medical staff and the population, provision of health care emergency
through sanitary units and rescue stations.
Keywords: the rescue station, AVIASAN, emergency, sanitary, aerian
tranportation, aeroplane, health

În România, transportul sanitar a fost inclus în sarcinile aviaţiei prin
Decretul din 1929 pentru organizarea şi funcţionarea Serviciului Central al
Avi aţi ei Civile, primul avion sanitar fiind donat în 193 5 de Primăria capitalei,
aviaţiei civile, iar prima unitate AVIASAN a fost înfiinţată Ia 14 noiembrie 1946
în Bucureşti şi aparţinea Ministerului Sănătăţii, fiind dotată cu 3 avioane IAR-38
şi 4 avioane Fieseler-Storch, amenajate pentru transportul bolnavilor şi îngrijiri în
timpul zborului. La sfârşitul anilor '60, România înregistra una dintre cele mai
dezvoltate reţele de aviaţie sanitară din lume, un avion revenind Ia aproximativ
145.000 locuitori, iar un transport sanitar în ţară nu dura mai mult de 2 ore 1•
Aviaţia Sanitară Română a fost înfiinţată de medicul militar Virgil
Răduţescu, general al Armatei Române, originar din localitatea gorjeană Novaci.
Acesta a fost primul care a pus bazele primelor "spitale plutitoare" care

1

http://www.aviatie.mai.gov.ro/documente/infonnatii_publice/Activitate_2015 .pdf, Inspectoratul
General de Aviatie- Raportul de activitate din anul2015.
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funcţionau cu avioane şi eclicoptere. 2 Aeronavele sanitare transportau materiale
medicale, medicamente sau, acolo unde situaţia o impunea, paraşutau colete cu
flacoane cu sânge. Înfiinţată printr-un ordin al Ministerului Sănătăţii, Aviaţia
Sanitară, A VIASAN 3 cum va fi cunoscută mai târziu, şi-a început activitatea în 14
noiembrie 1946. Scopul A VIASAN era rezolvarea urgenţelor medicale.
Programele de sănătate elaborate de autorităţile comuniste au dat
posibilitatea, decenii la rând, Ministerului Sănătăţii să facă investiţii care abia mai
pot fi imaginate astăzi. În perioada de maximă dezvoltare, înregistrată la mijlocul
anilor '60, Ministerul Sănătăţii avea în dotare 80 avioane de tipurile IAR 818,
Super Aero 45 şi BN 2 precum şi 16 elicoptere IAR 316 B4•
În perioada 1950-1968 Romania, din punct de vedere al dotărilor sanitare
la acest capitol, la vremea respectivă concura cu brio cu celelalte state occidentale
în acestă privinţă. Numai în Moldova, în perioada 1950-1968, au existat cinci
baze: Iasi, Suceava, Bacău, Focşani şi Galaţi.
Staţia de Salvare şi AVIASAN Bacău erau subordonate Sfatului Popular
Regional Bacău, Secţia Sănătate. Staţiile care funcţionau erau în localităţile:
Roman, Comăneşti, Moineşti, Adjud, Tg. Neamţ, Piatra Neamţ, Oneşti. 5
Staţia AVIASAN din regiunea Bacău deţinea aerodromurile: Aerodromul
Roznov, Aerodromul Pietricica P. Neamţ, Aerodromul Taşca-Bicaz, Aerodromul
Ceahlău-Hangu, Aerodromul Tg. Neamţ, Aerodromul Roman, Aerodromul
Dămieneşti, Aerodromul Dragomireşti, Aerodromul Gloduri, Aerodromul
Filipeni, Aerodromul Podu Turcului, Aerodromul Pufeşti (Adjud), Aerodromul
Viişoara (Tg. Ocna şi Onesti) 6 .
În Codul aerian din 1953 se preciza că aerodromurile care erau dotate cu
construcţii şi instalaţii pentru deservirea transportului public de călători şi
Idem. De-a lungul timpului, structura de aviaţie a fost dotată cu mai multe tipuri de avioane:
YU-52, 54, LOCKHEED-10, FIESLER-STORK, SOCOL, FLIT-10, P0-2, V KLEM-25, 35,
HEINKEL-111, BECKER-MEISTER, FOCKER-WOLF-209, TAIFUN, ZLIN, RWD-8-13-4,
L-60 BRIGADIER, AER0-45, LI-2, SUPER-AERO, AN-2, BN-2 şi elicoptere: MI-4, MI-8,
ALOUETTE II, III (IAR-316B.;
3
https://dexonline.ro/definitie/aviaţie, cuvântul AVIASAN conform DEX-ului, este format din
cele doua cuvinte aviaţie + sanitară, şi înseamnă Organizaţia aviaţiei sanitare din România,
considerat în zilele noastrre strămoşul SMURD-ului de astăzi.
4
Arhivele Naţionale Bacău, fond Sfatul Popular al regiunii Bacău, Secţia Sănătate, d. 5/1966, f.
82; conform adresei Direcţiei Generale a Asistenţei medicilor curativo-profilactice, Serviciul
Unităţi Ambulatorii nr. II.B/54328 din 23 septembrie 1966, către Sfatul Popular al regiunii Bacău
Secţia Sănătate şi prevederi sociale prin care se solicita trimiterea pe aeroportul Otopeni a unui
echipaj din staţia aviasan Bacău "format dintr-un pilot, un mecanic şi un cadru mediu sanitar" să
reprezinte Staţia de Salvare şi A viasan Bacău, cu ocazia aniversării "a 20 de ani de la înfiinţarea
Aviaţiei Sanitare în ziua de 9 octombrie 1966".
5
Idem, d. 34/1967, f. 39.
6
Idem, d. 17/1960, f. 172-176, Referat privind aerodrom urile Secţiei A VIASAN din Regiunea
2

Bacău.
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încărcătura

(trafic aerian public) se mai numesc şi "aeroporturi". Aceste terenuri,
care erau denumite generic "terenuri de aeronautica civilă", erau aerodromuri şi
terenurile de lucru sau terenurile auxiliare. Terenurile afectate, chiar pe timp
limitat, decolărilor şi aterizărilor unor aeronave civile şi dotate cu construcţiile şi
instalaţiile necesare circulaţiei aeriene (infrastructura aeronautică), intrau în
7
categoria "aerodromuri".
Staţia de salvare şi A VIASAN Bacău deţineau următoarele aerodromuri
cu avioane de două tipuri: tip mono-motoare: FI-ST, P0-2, AN-2, IAR-817 şi tip
Bi-motoare: AER0-45, MR-2 care funcţionau pe aerodromuri astfel 8 :
- aerodromul Roznov, cu FI-ST, P0-2, AN-2, IAR-817, AER0-45, MR-2
deservea spitalul din localitate;
- aerodromul "Pietricica" Piatra Neamţ, cu avione: P0-2, FI-ST, AN-2
deservea spitalul din localitate;
- aerodromul Tg. Neamţ cu avioane: P0-2, FI-ST, AN-2 deservea spitalul din
localitate;
- aerodromul Ceahlău-Hangu, cu avioane: FI-ST deservea spitalul din
localitate;
- aerodromul Taşca-Bicaz, cu, avioane: FI-ST deservea spitalul din localitate;
- aerodromul "Viişoara" Tg. Ocna cu avioane: AN-2, P0-2, FI-ST; IAR-817,
AER0-45 deservea spitalul din localitate;
- aerodromul Pufeşti (Adjud) cu avioane: P0-2, FI-ST, IAR-817, AN-2
deservea dispensarul din localitate şi spitalul din Adjud;
- aerodromul Podu Turcului, cu avioane: FI-ST, R0-2 deservea spitalul din
localitate;
- aerodromul Filipeni, cu avioane: FI-ST deservea dispensarul din localitate;
- aerodromul Gloduri, cu avioane: FI-ST deservea dispensarul din localitate;
- aerodromul Dragomireşti, cu avioane: FI-ST deservea dispensarul în
localitate;
- aerodromul Dămieneşti, cu avioane: FI-ST deservea spitalul în localitate;
- aerodromul Roman: cu avioane: P0-2, FI-ST; IAR-817, AN-2, AER0-45,
MR-2 deservea spitalul din localitate.
Inventarul mijloacelor fixe şi mobile al Staţiei de Salvare şi AVIASAN
Bacău era: Inventar moale: 16 cerşafuri, 1O pături, 5 şorturi albe, 9 halate albe, 3
halate albastre, 1 halate molton, 2 prosoape, 1O bonete, 2 perne; Inventar
gospodăresc: 2 scaune, 2 ta burete, 5 tărgi, 1O găleţi, 4 butoaie, 2 căni email mari,
1 difuzor, 2 extinctoare, 1 fier de călcat electric, 2 grătare stejar, 1 lampă
7

Confonn art. 42 din Codul aerian al R.S.R. din 5 decembrie 1953, Aerodromurile sunt denumite:
"Terenurile demarcate pentru zbor, dar nedotate cu nici o infrastructura sau dotate cu construcţii
sau instalaţii sumare pentru desfăşurarea unei activităţi aeronautice, sunt terenuri de lucru sau

terenuri auxiliare".
8

Arhivele Naţionale Bacău, fond cit., d. 17/1960, f. 177.
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portativă,

1 oglindă; Specificaţia: 1 rachau electric, 1 radiator electric, 1 masă de
brad, piese auto: 12 pile diferite, 14 burghie spirală, etc; Obiecte de mică valoare:
6 cricuri, 20 lacăte, 6 cleşti patenţi, 5 cleşti diferiţi, 8 chei fixe, 1 cheie tubulară, 1
cheie franceză, 1O lopeţi, 2 căni apa email, 2 furtune de scos aer, 11 li vi ere, 2
metru metal, 5 pahare plastic, 2 servicii apa, 2 topoare incendiu, etc. 10
În anul 1954, se construieşte un hangar pentru aerodromul Bacău. Sfatul
Popular al regiunii Bacău, Secţia Arhitectură şi Sistematizare - Inspectoratul
Regional de Control pentru Arhitectură şi Construcţii emite autorizaţia de
construire a unui hangar pentru adăpostirea avionelor pe Aerodromul Bacău 11 •
Autorizaţia de construire nr. 454 din 09.11.1954, 12 însoţită de Avizul nr. 384 din
08.11.1954 13 , este semnată de către Gh. Tudose - arhitectul şef şi de ing.
Dămătîrcă - şeful Inspectoratului Regional de Control în Arhitectură şi
Construcţii. Valoarea devizului de construire era de 55.000,00 lei. 14
Prin decizia nr. 40164 din 1 decembrie 1955 a Sfatului Popular al regiunii
Bacău Secţia Sănătate se constituia Comisia de inventariere pentru Hangarul
AVIASAN 15 , care este nominalizată la art. 1: preşedinte Dr. 1. Susan - şef
probleme serviciu sanitar şi membrii: 1. Mihnevici - contabil şef, Anghel
Fierbinţeanu - planificator şi Virgil Gribincea - revizor aviaţia sanitară. La art. 2
se stabilea desemnarea contabilului şef responsabil cu inventarierea, conform
dispoziţiilor şi Instrucţiunilor Ministrului Finanţelor nr. 7500 din 20.11.1950.
Conform Memoriului justificativ semnat de ing. M.Ma1aşencu,
beneficiarul era Sfatul Popular al Regiunii Bacău, Secţia Sănătate. Valoarea
lucrărilor conform devizelor lucrărilor era de 176.000 lei din care 170.000 lei
pentru lucrări de construcţii şi 6.000 lei pentru lucrări de instalaţii electrice.
Lucrarea a fost finanţată de către Secţia de Sănătate a Sfatului Popular Regional
Bacău din fondul special destinat pentru AVIASAN. 16
Devizul lucrării, în valoare de 176.000 lei, a fost întocmit de Trustul 2
Construcţii Intreprinderea 205 Construcţii Bacău la 18 ianuarie 1956, semnat de
inginer şef Eugen Solomon şi şef serviciu tehnic Mihai Malasencu. 17
În regiunea Bacău se considera că "era necesară construirea unui hangar
care să adăpostească avioanele de salvare a Centrului regional AVIASAN". Locul
construirii hangarului era aeroportul Hemeiuş - Bacău, aflat la o distanţă de 50 de
9

Ibidem, f. 15.
Ibidem, f. 16.
11
Idem, d. 104/1955, f. 36-37.
12
ldem, d. 104/1955, f. 36- Autorizaţia de construire nr. 454 din 9.11.1954.
13
Ibidem, f. 37 -Avizul nr. 348 din 08.11.1954.
14
Ibidem, f. 35.
15
Ibidem, f. 1.
16
Idem, d. 10411955, f. 45-41.
17
Ibidem, f. 6, f.l8- Carnetul de măsurători nr. 1, f. 18.
10
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metri faţă de Aerogara Aviaţiei Civile de Transport. Întrucât "lucrarea nu fusese
prevăzută în planul CSP, pentru nici o Întreprindere de Construcţii, ea urmând a
se executa extraplan", materialele nefiind planificate, iar Întreprinderea
Constructoare le solicita de la beneficiar.

Planul de

situaţie

al aerodromului

Hemeiuş-Bacău

Virgil Gribincea, revizorul aviaţiei sanitare a Centrului Regional Bacău a
considerat că hala corespundea ca deschidere şi dimensiuni adăpostirii avioanelor
de salvare.
Construcţia cuprindea în proiect şi un grup de camere destinate pentru:
birou, cameră de aşteptare, un garaj pentru adăpostirea maşinilor de salvare.
Acestea erau în acelaşi corp cu hangarul, dar izolate şi protejate contra
incendiului. Materialul lemons a fost refolosit de la o hală de fabrică forestieră de
20 ml de la Bicaz, proprietatea Sfatului Popular Bicaz. Tălpile halei existente au
fost aşezate pe fundaţii de beton, conform proiectului.
Pardoselile din hangar şi garaj erau construite din plăci din beton
100x100x10 cm, aşezate pe un strat de nisip şi cu rosturile chituite cu bitum.
Învelitoarea era din carton asfaltat în două straturi, bătute cu cuie pe asterială cu
suprapunerile lipite cu bitum şi prinse cu şipci.
Scheletul era din lemn ecarisat. Pentru uşa de la intrare a hangarului de 16
m lăţime, a fost necesară o grindă de susţinere a ghidajului, cu zăbrele din
scînduri şi dulapi. Uşile pliante erau din schelet de fier cu dimensiuni de
1,60x3,30 fiecare foaie. Pentru evacuarea apelor de ploaie s-au proiectat drenuri
255
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia XII 1 2017
de suprafaţă lângă trotuare din pavaj de bolovani. Instalaţia electrică se va racorda
la cea existentă pe aeroport. 18
Hangarul AVIASAN de la Hemeiuş a fost construit de Trustul 2
Construcţii - Intreprinderea de Construcţii nr. 205 Bacău, cu începere de la 1
ianuarie 1955, conform H.C.M. nr. 2339/1954 19, iar valoarea lucrărilor a plecat
de la 176.000 lei, ajungând în august 1954 la 190.000 lei. Lucrarea a fost condusă
de Virgil Gribincea- diriginte de şantier şi ing. Mihai Malaşincu- tehnician-şef.
Conform Caietului de măsurători nr. 1, lucrările executate au fost:
săpătură de pământ pentru fundaţie: 39,37 mc, nivelarea terenului: 720 mp,
escavatul stratului vegetal: 533 mp, beton simplu: 53,44 mc, colaje pentru betoane
de fundaţie: 49,80, zidărie de cărămidă de 25 cm grosime: 11,11 mc, zidărie de
cărămidă prersată de 0,375 cm grosime: 56,00 mc, izolare hidrofugă la fundaţii:
26,57 mp, şarpantă de lemnărie: 102,12 mp, şarpanta acoperişului: 478,37 mp,
planşeu din grinzi: 80,00 mp, scheletul pereţilor din lemn de brad ecarisat: 12,44
mc, căptuşeli la pereţi din scânduri de brad cu şipci de 1;4 cm la rosturi: 266,47 mp,
schelă independentă: 288 mp, ferestre simple pentru construcţii industriale 19,30
mp, desfacerea învelitorilor de tablă: 759,50 mp, desfacerea şarpantei din lemn:
666,50 mp, desfacerea jgheabului şi turlane: 66,80 mp, desfacerea uşilor şi
ferestrelor din lemn de molift: 39,52 mp, transportul pământului provenit din
săpătură: 33,920 mc, transportul materialului lemnos cu camionul: 65 tone,
pardoseli de beton simplu: 307,50 mp, uşi pt garaje şi hangar etc. 20
În urma unui control s-au constatat deficienţe şi greutăţi în executarea
misiunilor aero-sanitare de urgenţă. Staţiunea de Salvare a întocmit un Plan de
măsuri pentru remedierea deficienţelor ce au fost constatate 21 • Erau notate
materiale auto necesare: Ax pompă apă: în 1961 stoc 9, intrate 5, ieşiri 1, stoc în
1962: 13, intrate în 1962: 1, stoc la 30.VI 1962: 14; Ax planet TV: 1; Ax cardan
complet: 3; Bară direcţie Longit.: 8; Bendix: 7; Bolţuri piston: 62; Contact
pornire: 13; Conductori sârmă: 147; Disc ambreaj : 6; Frezoare roti: 18; Ghiduri
supape: 119; Garnituri pompă centrală: 49; Lămpi res-alb: 1O; Oglinzi maşini: 16;
Pistoane cii. frână: 37; Pistoane frână: 18; Radiator: 5; Rulmenţi: 83; Segmenţi
seturi: 12. 22

18

Idem, d. 104/1955, f. 40.
Ibidem, f. 53.
20
Ibidem, f. 18, f.34-35 Carnetul de măsurători nr. 1.
21
Ibidem, d. 54/1962 f. 36-42 Planul de măsuri întocmit de către Staţiunea de Salvare pentru
remedierea deficienţelor constatate prin Nota de constatare înregistrată sub nr. 916 din 8 august
1962.
22
Idem, d. 54/1962, f. 41 "Situaţia privind procurări de materiale auto peste necesar" întocmită şi
semnată de către director dr. Ionel Stanescu, controlor revizor: Vladimir Vertosu, contabil: A
Tomozei.
19
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Sfatul Popular al regiunii Bacău - Secţia Sănătate trimite către Staţia de
Salvare şi AVIASAN Bacău adresa cu nr. 58636 din 30.11.1963, semnată de către
directorul general: dr. Maria Misir şi de şeful serviciu, dr. Marcel Srager, prin care
se comunica măsurile ce au fost stabilite de către Ministerul Sănătăţii şi
Prevederilor Sociale -Directia AMCP, ca urmare a semnalărilor deficienţelor şi
greutăţilor în executarea misiunilor aero-sanitare de urgenţă. Pentru creşterea
eficienţei şi operaţivităţii Aviaţiei sanitare, se solicita:
"1. La staţia de salvare sau unitatea care asigură asistenţa de urgenţă din
localitatea de reşedinţă a staţiei regionale A VIASAN trebuie să existe un tabel cu
personalul necesar declanşării misiunilor aero-sanitare, adresa lor şi nr. de telefon
pentru eficienţa mobilizării.
2. La cererea executării unei misiuni aero-sanitare de urgenţă, în afara
orelor de program, medicul de gardă al unităţii indicate la punctul 1 va trimite în
timp util unul din vehicolelor de serviciu la adresele personalului Staţiei Aviasan
pentru al transporta la aeroport.
3. Directorul Staţiei de Salvare şi comandantul de detaşament aviasan vor
stabili in mod concret aplicarea prezente lor dispoziţii în teritoriul regiunii" 23 .
Activitatea Staţiei de salvare şi AVIASAN Bacău era: asigurarea în cele
mai bune condiţii transportul bolnavilor, în urma apelurilor, cu urgenţe medico
chirurgicale, asigurarea asistenţei medicale la domiciliu ale bolnavilor
netransportabili (tratamente), transportul bolnavilor extemaţi, trasportul /transferul
bolnavilor la spitalele din alte regiuni sau la centrele universitare sanitare.
Conform bilanţurilor bugetare, Staţia de Salvare şi AVIASAN Bacău se
prezenta astfel: La capitolul A. Activ mijloace fixe:cont 010 - clădiri şi
construcţii: sold la inceputul anului 89.206,80 lei iar la sfârşitul anului 169.206,80
lei; cont 012- maşini, aparate şi inventar special: sold la începutul anului 54.657
lei, iar la sfârşitul anului 50.706 lei; cont 013 -aparate şi instrumente medicale:
sold la începutul anului 41.695 lei, iar la sfârşitul anului 41.014,65 lei; cont O14inventar moale, îmbrăcăminte şi echipament de protecţie sold la începutul anului
114.748,06 lei, iar la sfârşitul anului 81.106,74 lei; cont 015 - inventar
gospodăresc: sold la începutul anului 158.870,39 lei, iar la sfârşitul anului
204.205,38 lei; cont 016 - mijloace de transport: sold la începutul anului
2.922.528,2l.lei, iar la sfârşitul anului 3.409.963,21 lei; pentru categoria TOTAL
A. Activ: total sold la începutul anului era de 3.381.705,46, iar la sfârşitul anului
3.956.2.2,78 lei; 24 B. Mijloace băneşti: carnete de cecuri cu sumă limitată şi alte
valori: la sfîrşitul anului 12.774,50 lei; C. Materiale: cont 060 - materiale cu
scopuri speciale sold cont la începutul anului 14.013,31 şi la sfârşitul anului
23

Idem, d. 4/1963 f. 68.
Idem, d. 6411963, f. 5 - Darea de seamă pe anul 1963 a Staţiei de salvare şi AVIASAN Bacău,
conf. Bilanţului încheiat la 31 decembrie 1963.
24
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12.459,41 lei; cont 061 - materiale gospodăreşti: sold cont la începutul anului
268.176,33 lei, iar la sfârşitul anului 234.445,86 lei; cont 069 - combustibil,
carburanţi şi lubrefianţi: sold cont la începutul anului 22.915,48 lei, iar la sfârşitul
anului 36.192,02 lei; cont 071 - obiecte de inventar de mică valoare sau de scurtă
durată - la serviciu: sold cont la începutul anului 49.323,77 lei, iar la sfârşitul
anului 48.903,08 lei; TOTAL C: sold cont la începutul anului 354.428,89 lei iar la
sfârşitul anului 332.000,37 lei; 25 E. Decontări cu terţi: Debitori: sold cont la
începutul anului 8.853,20 lei, iar la sfârşitul anului 823,15 lei; lucrători şi
funcţionari - împrumuturi pentru construirea de locuinţe individuale: sold cont la
începutul anului 19.819 lei, iar la sfârşitul anului 17.648 lei; TOTALE: sold cont
la începutul anului 28.672,20 lei, iar la sfârşitul anului 18.4 71,19 lei.
Se considera că au fost creşteri la mijloacele fixe, cu o valoare de 554.642,29
lei faţă de anul 1962, ca urmare a dotării Staţiei de Salvare şi AVIASAN Bacău cu
5 autosanitare, un avion IAR-813, construcţia unui nou garaj pentru adăpostirea a
21 autosanitare şi alt inventar gospodăresc, chiar precizat în document "absolut
necesară". Totuşi execuţia bugetară de 95% se considera bună, cu suma de
4.319.448,84 lei, cu următoarele justificări: La punctul 1 - Creşterea contului O1O
cu suma de 80.000 lei pentru construcţia garajului; La punctul 2 - Descreşterea
contului 014 cu suma de 33.642 provenind din reforma anului 1963, precum şi de
scăderea materialului stofă din care s-a confecţionat echipamentul de lucru a
personalului tehnic şi navigant de la Staţia de Salvare A VISAN Bacău; La punctul
3- Contul 016 creşte cu suma de 487,435 reprezentând costul a 5 autosanitare şi
un cu avion sanitar, procurat tot în anul 1963. Conturi materiale: valoarea
bonuri lor de benzină şi ulei în anul 1963 este de 12.774 lei, iar piesele şi
materialelele auto în valoare de 22.428 lei. 26
Au fost procurate medicamentele necesare, rămânând disponibil un fond
de 1900 lei, fiind justificat stocul de medicamente din anul 1962. 27 Se
menţionează că nu s-au constatat deficienţe pe linie contabilă financiară şi
administrativă. Conform statisticii pe anul 1963 erau: 23 autosanitare, 5 avioane
sanitare cu 1329,40 de ore zbor efectuate.
Situaţia centralizată a mijloacelor fixe de bază şi a soldurilor de materiale
la 31 decembrie 1963 era: la salvare: 229.870,90 lei; iar la A VIASAN: 114.903.97
lei; în total salvare şi AVIASAN: 344.774,87 lei. 28
Situaţia financiară existentă pe anul 1964, conform Bilanţului încheiat la
31 septembrie 1964 era: 23 autosanitare; 5 avioane sanitare cu 1000 de ore de

25

Ibidem, f. 6.
Ibidem, f. 3.
27
Idem, d. 64/1963, f. 3-6 - Dare de seamă conform Bilantului contabil încheiat la 31 decembrie
1963.
28
Ibidem, f. 11.
26
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zbor. 29 La capitolul A. Activ mijloace fixe: cont 010 - clădiri şi construcţii:
soldul la începutul anului era de 169.206,80 lei, iar la sfârşitul anului de
169.206,80 lei; cont 012 - maşini, aparate şi inventar special: sold la începutul
anului 50.706 lei, iar la sfârşitul anului 56.517 lei; cont 013 - aparate şi
instrumente medicale: sold la începutul anului 41.014,65 lei, iar la sfârşitul anului
54.516,50 lei; cont O14 - inventar moale, îmbrăcăminte şi echipament de protecţie
sold la începutul anului 81.106,7 4 lei, iar la sfârşitul anului 103.241,41 lei; cont
015- inventar gospodăresc: sold la începutul anului 204.205,38 lei, iar la sfârşitul
anului 208.320,16 lei; cont 016- mijloace de transport: sold la începutul anului
3.409.963,21 lei, iar la sfârşitul anului 3.648.363,21 lei; pentru categoria TOTAL
A. Activ: total sold la începutul anului era de 3.956.202,78, iar la sfârşitul anului
4.240.165,23 lei.; B. Mijloace băneşti: carnete de cecuri cu sumă limitată şi alte
valori: la începutul anului 12.774,50 lei, iar la sf'arşitul anului 23.567,74; C.
Materiale: cont 060 - materiale cu scopuri speciale sold cont la începutul anului
12.459,41 şi la sfârşitul anului 12.793,95 lei; cont 061 -materiale gospodăreşti:
sold cont la începutul anului 234.445,86 lei, iar la sfârşitul anului 310.585,35 lei;
cont 069 - combustibil, carburanţi şi lubrefianţi: sold cont la începutul anului
36192,02 lei, iar la sfârşitul anului 20.022,66 lei; cont 071 - obiecte de inventar de
mică valoare sau de scurtă durată - la serviciu: sold cont la începutul anului
48.903,08 lei, iar la sfârşitul anului 52.868,03 lei; TOTAL C: sold cont la
începutul anului 332.000,37 lei, iar la sfârşitul anului 396.270,03 lei; E. Decontări
cu terţi: Debitori: sold cont la începutul anului 823,19 lei, iar la sfârşitul anului
675,30 lei; Lucrători şi funcţionari - împrumuturi pentru construirea de locuinţe
individuale: sold cont la începutul anului 17.648 lei, iar la sfârşitul anului 17.314
lei; TOTAL E: sold cont la începutul anului 18.4 71,19 lei, iar la sfârşitul anului
18.114,60 lei.
În anul 1965, din punct de vedere financiar-contabil Staţia de Salvare şi
aviasan Bacau, conform bilanţului contabil încheiat la 31 decembrie 1965 30 , se
prezenta astfel: la capitolul A. Activ mijloace fixe: cont 010 - clădiri şi
construcţii: sold la începutul anului 169.206,80 lei, iar la sfârşitul anului 169.207
lei; cont 012- maşini, aparate şi inventar special: sold la începutul anului 49.162
lei iar, la sfârşitul anului 47.616 lei; cont 013 -aparate şi instrumente medicale:
sold la începutul anului 90.205,45 lei, iar la sfârşitul anului 98.939 lei; cont 014inventar moale, îmbrăcăminte şi echipament de protecţie sold la începutul anului
124.253,80 lei, iar la sfârşitul anului 128.593 lei; cont 015- inventar gospodăresc:
sold la începutul anului 230.601,16 lei, iar la sfârşitul anului 263.160 lei; cont O16
Idem, d. 6011964, f. 1-2- Darea de seamă pe anul 1964 a staţiei de salvare şi AVIASAN Bacău
confonn Bilanţului contabil încheiat la 31 septembrie 1964.
30
Idem, d. 7811965, f. 1 - Darea de seamă pe anul 1965 a Staţiei de Salvare şi AVIASAN Bacău
confonn Bilanţului contabil încheiat la 31 decembrie 1965.
29
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- mijloace de transport: sold la începutul anului 3. 795.120 lei, iar la sfârşitul
anului 5.218.084 lei; pentru categoria TOTAL A. Activ: total sold la începutul
anului era de 4.458.549,21, iar la sfârşitul anului 5.925.599 lei.; B. Mijloace
băneşti: carnete de cecuri cu sumă limitată şi alte valori: la sfărşitul anului
157.362,36; C. Materiale: cont 060- materiale cu scopuri speciale sold cont la
începutul anului 13.218,64 şi la sfârşitul anului 15.879 lei; cont 061 -materiale
gospodăreşti: sold cont la începutul anului 279.284,96 lei, iar la sfârşitul anului
310.086 lei; cont 069 - combustibil, carburanţi şi lubrefianţi: sold cont la
începutul anului 50.513,55 lei, iar la sfârşitul anului 88.438 lei; cont 070- obiecte
de inventar de mică valoare sau de scurtă durată - la magazie: sold la începutul
anului 41.745 lei, iar la sfârşitul anului 35.138 lei, cont 071 -obiecte de inventar
de mică valoare sau de scurtă durată - la serviciu: sold cont, iar la sfârşitul anului
6.492 lei; TOTAL C: sold cont la începutul anului 384.762,15 lei, iar la sfârşitul
anului 456.033 lei; E. Decontări cu terţi: Debitori: sold cont la începutul anului
10.072,60 lei, iar la sfârşitul anului 2.106,35 lei; Lucrători şi funcţionari împrumuturi pentru construirea de locuinţe individuale: sold cont la începutul
anului 32.284,56 lei, iar la sfârşitul anului 28.612 lei; TOTAL E: sold cont la
începutul anului 42.357,16lei, iar la sfârşitul anului 30.718,35 lei;
În concluzie, situaţia centralizată a mijloacelor fixe de bază şi a soldurilor
de materiale la 31 decembrie 1965: în total solduri mijloace fixe salvare şi
AVIASAN era de 5.925.599 lei, din care la salvare era 3.446.701 lei; iar la
aviasan: 2.478.898 lei. 31
În anul 1965: existau 40 autosanitare (din care 30 autosanitare, 2 autodube,
6 autoturisme, 1 furgonetă, 1 autostation); 5 avioane sanitare; cu 1125,82 de ore
de zbor. 32 Staţia A VIASAN Bacău fusese dotată cu 6 avioane sanitare, din care 1
a fost casat la sfârşitul anului 1965, rămânând în final 5. Se precizează că la art.
16 s-a făcut o economie de 25.000 lei deoarce la reparaţiile capitale preţurile au
fost stabilite la sfârşitul executării reparaţiei. Şi în concluzie a fost preţul mai mic,
iar conducătorii auto care aveau maşinile în reparaţii nu au beneficiat de
îndemnizaţii creeîndu-se astfel economii la salarii. 3 La contul 021 debitori suma
de 2052,20 lei reprezintă debitori din salariaţii staţiei de salvare pentru procurarea
de uniforme (ex. pilotul Ion Drimbă cu 1923,35 lei şi dispecerul Maria Coniac cu
183 lei, în total 2106,35 lei). La conturile 23 şi 32 figurează debitori salariaţii
pentru construcţia de locuinţe (ex. Mihai Macovei şi Pavel Rusu - conducători
auto) 34 . Comisia constatase la Staţia de salvare AVIASAN Bacău un plus de

31

32
33
34

Idem, d. 7811965, f. 9, 14.
Ibidem, f. 16-19.
Ibidem, f. 18.
Ibidem, f. 17.
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mijloace fixe pe anul1965 la contul 014 de 35 lei şi la contul 015 de 1549 lei. În
concluzie nu au fost semnalate deficienţe sub aspectul financiar.
Staţia de salvare şi A VIASAN Bacău, în anul 1966, conform Raportului
de activitate, deţineau ca bază tehnico-materială 35 : un parc de 40 de maşini, din
care 36 autosanitare repartizate pe tipuri de maşini astfel: 1O autosanitare tip TV 4 S,
1O autosanitare tip TV 4 S Carpaţi, 1O auto sanitare tip TV 5 cu dublu diferenţia!, 3
autoturisme tip GAZ 51 Molotov şi 3 autosanitare (autoturisme) marca Skoda; 5
avioane sanitare; 100 de salariaţi (funcţionari, personal tehnic şi muncitori). 36
Au mai fost angajaţi pe funcţiile: conducători auto- Eremia Nergheş, G.
Staimboc, Constantin Frigilinte, Vasile Tănase, Ion Rusu, Petre Răchiteanu,
Vasile Vasile, Daniel Ilinschi, Neculai Savin, Dumitru Ganea; brancardieri Eleonora Vrînceanu, Constantin Luca, cadre medii sanitare - Maria Teleman,
Cocuţa Uzuneanu, Teodora Pascaru, Dragoş Căileanu şi Mircea Azoiţei; tehnician
- Stanislav Migală; muncitor electrician - Neculai Sauciuc; funcţionar - Gabriela
Grudinschi.
Sarcina principală a Staţiei era deservirea populaţiei prin asistenta
medicală
de urgenţă, asistenţa bolnavilor la domiciliu (pentru cei
netransportabili), internări în sanatorii şi, în special, transportul femeilor gravide
şi a copiilor (de vârstă de până la 0-1 an) bolnavi, externări pacienţi, cât şi
transportarea acestora din mediul rural la spital.
Conform statisticilor, au fost raportate: 50.421 apeluri pentru urgenţele
medico chirurgicale, externări, asistenta la domiciliu, tratamente la domiciliu,
transportări de bolnavi în clinicile din centrele universitare de la Iaşi şi Bucureşti.
Comparativ cu anii precedenţi, în anul 1965 au fost înregistrate 35.170 de apeluri,
iar în 1964 au fost 2.713 de apeluri.
Cât priveşte transportul bolnavilor cu autosanitarele au fost înregistrate
intervenţiile: 10.347 de bolnavi, 3.241 de femei gravide, 2.188 de copii, 1.224 de
bolnavi cu afecţiuni ale aparatului osteo-articular (accidente cu fracturi,
traumatizme etc.), a 561 de bolnavi cu boli transmisibile (hepatită, scarlatină etc.).
Cu avioanele sanitare au fost 443 transporturi de bolnavi în 1965 şi 600 în
1966; însoţitori medicali 202 în anul 1965 şi 227 în anul 1966. Cei doi piloţi au
realizat un număr de 1.213 ore de zbor în anul 1965 şi 1.23 6 în anul 1966. Piloţii
Ion Drîmbă şi Anghel Mihăilă aveau calificativele cele mai bune, acestia fiind
verificaţi cu regularitate de către delegaţii SCA Bucureşti.
Reparaţiile în atelierele staţiei se executau de către cei 2 mecanici, pe 3
categorii: 1. Revizii tehnice; 2. Reparaţii curente; 3. Reparaţii mici. Se sublinia
Idem, d. 20/1966 f. 1-1 O Raportul de activitate a Staţiei de Salvare şi AVIASAN Bacău a fost
întocmit de către dr. Gheorghe Popovici - medicul director şi A. Tomosei - contabil al staţiei şi
trimis către Sfatul Popular Regional Bacău- Secţia Sănătate cu adresa nr. 83 din 13 ianuarie 1967.
36
Ibidem, f. 2.
35
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faptul că cei doi mecanici erau insuficienţi pentru realizarea activităţilor curente.
Se propune în raport înfiinţarea de noi aerodromuri la: Coloneşti, Comăneşti,
Rădeni, Orbeni.
În anul 1966, Staţia a mai achiziţionat 4 aparate de respiraţie artificială de
tip Ploieşti, butelii de oxigen reductoare etc. şi echipament de protecţie pentru
personalul navigant de al Staţiei de salvare şi AVISASAN 37 • Tot în 1966 Staţia a
beneficiat de amenajări gopodăreşti: conefecţionarea unui număr de 20 lădiţe din
lemn pentru depozitarea sculelor autosanitarei, confecţionarea a 4 dulapuri pentru
păstrarea hainelor mecanicilor şi brancardierilor, s-au construit o "gheretă" pentru
paznic şi brancardieri şi o cameră pentru conducătorii auto, amenajată cu 4 paturi,
atât pentru personal cât şi pentru bolnavii tranzitaţi prin staţie. Curtea a fost
nivelată cu prundiş şi s-au construit două camere: o cameră pentru administrator şi
una pentru casierie. La aeroportul Gherăieşti clădirea a fost reparată, iar la
clădirea staţiei au fost refăcute sobele.
La nivelul dotărilor cu tehnică medicală, Staţia deţinea aparate de
stomatologie, aparate de radiologie, fizioterapie şi electrocardiografe.
Personalul Staţiei de salvare şi AVIASAN era compus din: 5 piloţi (Ioan
Drîmbă, Mircea Paxaman, Constantin Moroşanu, Mihăilă Anghel, Ioan
Munteanu), 1 dispecer (Maria Coniac), 1 revizor aerodrom (Leonida Apostol), 2
mecanici avion (Neculai Chiriac, Mihai Giurcă), 1 conducător auto (Gheorghe
Fodor), 1 magazioner (Nicolae Macovei) şi 1 contabil (Aglaia Tomozei). 38
Pentru pregătirea personalului medical al Staţiei se organizau seminarii de
informare cu prezentarea unor referate: "Insuficienţa renală acută", "Semiologia
ficalui", "Comele hepatice şi atitudinea cadrelor medii sanitare în acordarea
primului ajutor", "Semiologia aparatului digestiv", "Abdomenul acut medical",
"Afecţiunile contagioase cu poarta de intrare digestivă" 39 , "Insuficienţă
respiratorie acută", "Semiologia aparatului cardio vascular", "Insuficienţa
cardiacă acută colaps respirator" 40 , "Semiologia aparatului renal" 41 , iar pentru
personalul auxiliar - conducării auto - se făceau instructaje privind regulile de
circulaţie pe drumurile publice, întreţinerea în bune condiţii a maşinilor
autosanitare cât şi de reguli de transportare a bolnavilor.
Personalul navigant angajat avea dreptul la îndemnizaţii de zbor, conform
cap. Îndemnizaţii de zbor42 , la asigurare materială pentru accidentele de
37

Idem, d. 2011966, f. 6.
Idem, d. 52/1962, f. 1.
39
Ibidem, f. 39.
40
Idem, d. 42/1967, f. 47.
41
Ibidem, f. 53.
42
Conform Decretului nr. 416 din 9 octombrie 1953 privind stabilirea drepturilor personalului
navigant profesionist din aeronautica civilă a R.P.R., publicat în Buletinul Oficial nr. 4ldin 20
octombrie 1953, art. 14.
38
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aeronautică

, la asigurarea materială pentru pierderea temporară sau definitivă a
capacităţii de muncă în timpul serviciului din cauza unui accident de aeronautică,
care se stabilea după categoriile de invaliditate şi potrivit cuantumurilor fixate de
regimul general al pensiilor pentru invalidităţi de muncă, aflate în vigoare la data
producerii invalidităţii 44 , personalul navigant profesionist prevăzut la art. 2 şi 3
era asigurat în mod obligatoriu pentru deces sau invaliditate permanentă totală ori
parţială la Administraţia Asigurărilor de Stat ADAS, de către unitatea centrală
45
căreia îi aparţine şi care suporta plata primelor de asigurare , beneficiau de
locuinţe46 , de bilete de odihnă şi tratamente în staţiunile Staţiunea Herculane,
Ocna Sibiului, Borsec, Sinaia etc.
Sunt consemnate şi cÂteva aspecte negative: abateri la disciplina în muncă
cu întârzieri la serviciu, stări de ebrietate, neprezentări la serviciu, nerespectarea
regulilor de circulaţie ce au dus la amenzi, sancţiuni sau chiar la desfacerea
contractului de muncă. 47
Staţia de Salvare şi A VIASAN Bacău, în anul 1967, deţineau o bază
tehnico-materială48 destul de bună: un parc de 40 de maşini din care 36
autosanitare repartizate pe tipuri de maşini astfel: 1O autosanitare tip TV 4 S, 1O
autosanitare tip TV 4 S Carpaţi, 1O autosanitare tip TV 5 cu dublu diferenţia}, 3
autoturisme tip GAZ 51 Molotov şi 3 autosanitare (autoturisme) marca Skoda, 5
avioane sanitare, având 100 de salariaţi (funcţionari, personal tehnic şi muncitori).
Conform raportului, au fost 15.239 apeluri pentru urgenţele medico
chirurgicale, extemări, asistenta la domiciliu, tratamente la domiciliu, transportări
de bolnavi în clinicile din centrele universitare de la Iaşi şi Bucureşti. Staţia
AVIASAN a avut un număr de 328 ore de zbor.
În anul 1967, au fost executate lucări de curăţenie generală a aerogării din
Gherăieşti, vopsirea utilajelor de aerodrom, balizelor, pichetului de incendiu, s-au
confecţionat balize noi din lemn, iar personalul navigant a fost testat de către
S.C.A. Bucureşti. Au fost testate şi omologate terenurile de aterizare pentru
avioanele sanitare la Roman, Piatra Neamţ, Tg. Neamţ şi Adjud 49 , a fost amenajat
provizoriu terenul de aterizare din comuna Coloneşti. De asemenea, au fost
efectuate lucrări de instalare şi reparare a aparaturii tehnico-medicale: aparate
43

Ibidem, art. 18.
Ibidem, art. 19.
45
Ibidem, art. 21.
46
Arhivele Naţionale Bacău, fond Sfatul Popular al regiunii Bacău- Secţia Sănătate, d. 6411963.
Conform Dări/ar de seamă contabile, erau bani alocaţi în bugetul Staţiei de salvare şi AVIASAN
44

Bacău.

ldem, d. 20/1966, f. 9-1 O. Raportul de activitate a Staţiei de Salvare şi AVIASAN Bacău a fost
întocmit de către dr. Gheorghe Popovici -medicul director şi A.Tomosei -contabil al staţiei şi
trimis către Sfatul popular regional Bacău - Secţia Sănătate cu adresa nr. 83 din 13 ianuarie 1967.
48
Idem, d. 3411967, f. 35-39.
49
Ibidem, f. 35.
47
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Roentgen diferite, aparate de fizioterapie, aparate Init - dentare. La Staţia de
salvare au fost executate lucrări de zugrăveli şi tencuieli.
Planul de muncă al Secţiei de Sănătate pe probleme sanitare era: reducerea
morbidităţii prin boli transmisibile, boli profesionale sau cu incapacitate
temporară de muncă prin vaccinări, prevenirea infecţiilor intraspitaliceşti cu
măsuri de dezinsecţie şi sterilizare, urmărirea, în toate unităţile regionale, raionale
şi orăşenesti a aplicării normelor de igiena muncii la toate unităţile de desfacere şi
consum alimentar, încadrarea personalului medical din şcolile sanitare,
aprovizionarea cu medicamente, organizarea de controale periodice a populaţiei,
organizarea de campanii de prevenire şi instruirea atât a personalului medical cât
şi a populaţiei, asigurarea asistenţei medicale de urgenţă prin unităţile sanitare şi
staţiile de salvare 50 •
În concluzie, Secţia Sănătate a Sfatului Popular al regiunii Bacău punea
accent pe eradicarea bolilor transmisibile şi pe scăderea ratei morbidităţii în
regiunea Bacău. Se insista pe vaccinarea populaţiei şi revaccinarea A.P., A.T. şi
A.D. Se solicitau acţiuni atât în laboratoare pentru depistări serologice cât şi în
mediul social şi folosirea tuturor mijloacelor de asistenţă medicală de a interveni
urgent în tratarea bolnavilor la domiciliu, cât şi transportarea acestora la spitale
sau clinici universitare. Grija autorităţilor pentru sănătatea populaţei în perioada
1950-1968 era reală şi chiar se încerca, cu toate mijloacele posibile, reducerea
morbididăţii şi creaşterea natalităţii, un subiect care este mult discutat şi
controversat în zilele noastre, dar lăsăm istoria să vorbească de la sine.

50

Idem, d. 3411967, f. 33.
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O SCRISOARE INEDITĂ
A PREOTULUI CATOLIC IOSIF TĂLMĂCEL
Dr. Anton

COŞA

Une lettre inedite du pretre catholique Iosif Tălmăcel
Resume
L'auteur pn!sente dans cet article une lettre originale apppartenant a un pretre
catholique: Iosif Tăi măcel. Cette lettre provient des archives personnelles de l'expediteur
et a ete con9ue en 1968. Iosif Tălmăcel est !'un des pretres erudits venant des catholiques
en Moldavie. Il est ne le 27 Novembre, 1887 et decede le 12 Fevrier, 1979. Il a envoye la
lettre peu apres 80 ans d'anniversaire. La lettre est speciale, il peut etre analyse dans une
perspective multiple: Iitteraire, philosophique, theologique, historique, dans une relation
directe avec l'education et l'activite du savant pretre. Dans cette lettre, l'expediteur utilise
des mots qui attirent immediatement l'attention d'un specialiste de l'histoire: document,
archiviste, catalogues, scelle, mausolees pyramides etc.
Mots ele: lettre, pretre, catholique, archive, document, Moldavie.
Încredinţăm tiparului, prin intermediul acestui articol, o emoţionantă
1
scrisoare a preotului catolic Iosif Tălmăcel (de la a cărui naştere se împlinesc 130
de ani - în 20 17), trimisă la 22 ianuarie 1968 unui prieten al său, învăţătorul
Mihai Gherguţă. Am intrat în posesia acestei scrisori cu ceva vreme în urmă,
graţie doamnei prof. Feodosia Rotaru 2 care, la rândul ei, o avea de la domnul prof.
Gheorghe Burlacu 3 , prieten cu cel căruia îi fusese adresată.
Se impun aici, fireşte, câteva date biografice ale principalilor protagonişti
ai scrisorii, respectiv expeditorul (preotul Iosif Tălmăcel) şi destinatarul
(învăţătorul Mihai Gherguţă).

Anton Coşa, "Athletae Memoriae". Însemnări genealogice, biografice şi istorice, în "Arhiva
VII (XII), 1-4, Iaşi, Institutul Român de Genealogie şi Heraldică "Sever Zotta",
2000, p. 224-225.
2
Feodosia Rotaru a funcţionat începând din anul 1990 ca muzeograf la Muzeul Judeţean de
Istorie şi Artă Bacău. Între 2004-2011 a fost şefa secţiei de etnografie din cadrul Complexului
Muzeal "Iulian Antonescu", iar între 2011-2012 director interimar al acestei instituţii.
3
Gheorghe Burlacu a funcţionat între 1983-1990 ca muzeograf la Muzeul Judeţean de Istorie şi
Artă Bacău. A avut preocupări de istorie medievală, publicând în anuarul muzeului băcăuan câteva
articole interesante, dintre care amintim: Ocolul domnesc al Bacăului (sec. XV-XVIII), I, în
"Carpica", XIII, Bacău, 1981, p. 29- 63 respectiv II, în nr. XIV din 1982, p. 159-201; Contribuţii
la cunoaşterea Cobilei de pe Siretul mijlociu (sec. XV-XIX), în nr. XVI din 1984, p. 151-173
respectiv II, în nr. XVII din 1985, p. 123-153; Ocolul domnesc Trotuş (sec. XV-XIX) în nr. XXVI/2
din 1997, p. 59-75 respectiv II, în nr. XXVII din 1998, p. 95-126.
1

Genealogică",
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Despre expeditor, preotul Iosif Tălmăcel, ştim 4 că s-a născut la 27
noiembrie 1887 5 în localitatea Hălăuceşti-Roman (actualmente în judeţul Iaşi). Î%i
începe pregătirea şcolară la Şcoala Primară Rurală din Hălăuceşti ( 1894-1898) ,
după care urmează cursurile Seminarului franciscan din Hălăuceşti-Roman (18981905)7, fiind mai apoi trimis pentru studii superioare la Collegio Serafico
Intemazionale dei Frati Minori Conventuali din Roma 8 unde, la 26 mai 191 09 , va
fi hirotonit ca preot.
Activitatea pastorală a preotului Iosif Tălmăcel a fost una deosebit de
11
bogată. A fost, pe rând, vi car parohial la Săbăoani 10 ( 1912-1914), Răducăneni
13
12
(1914-1916), Galaţi (1916-1918), Huşi (1918-1920) - aici fiind numit de
Ministerul Cultelor şi al Instrucţiunii Publice şi ca director al Orfelinatului de
Război Sf. Anton 14, funcţie pe care a îndeplinit-o în paralel cu cea de vicar.
Căpătând experienţă, a fost numit paroh la Faraoani 15 (1920-1923), după care va
deveni paroh şi decan de Bacău 16 (1923-1947).
In condiţiile determinate de starea frontului şi apropierea armatelor
sovietice 17 , la 28 martie 1944 se va refugia în Transilvania, la Beiuş Gudeţul
Bihor), împreună cu alţi preoţi, călugări şi seminarişti.
Anton Coşa, "Athletae Memoriae "... , p. 224-225.
Cf Actu de naştere, Estractu Din Registru stării civile de născuţi pe anul 1887, N. 107, Primăria
Corn. Hălăuceşti, nr. 688 din 29 august 1916 respectiv Certificat Parohial, Parohia Hălăuceşti, No.
129, 10 octombrie 1903.
6
Cf. Certificat de 4 clase primare, Şcoala Primară Rurală din comuna Hălăuceşti, nr. 1, 1
septembrie 1898.
7
Cf. Certificat de 7 clase seminariale, Direcţiunea Seminarului Franciscan Hălăuceşti-Roman, N.
53 din 6 martie 1931.
8
Cf. Certificat de absolvire a ultimei clase de liceu (1906), Collegio Serafico Intemazionale dei
Frati Minori Conventuali, Roma, 8 1 2 1 1931 respectiv Certificat de absolvire a 4 ani de teologie
(19 10), Collegio Serafico Intemazionale dei Frati Minori Conventuali, Roma, 8 1 2 1 1931.
Cf. Certificat de hirotonie întru preot, 26 Mai 1910, Roma, 1 Iunie 1910. Pe data de 27 mai 1910
celebra deja prima stăntă liturghie, conform unui document din 27 mai 1970, mai precis o poezie
scrisă de părintele Iosif Tălmăcel, unde acesta spune printre altele: "0 Maică Stăntă Preacurată 1
Cu o nestărşită bucurie 1 Şaizeci de ani acum în urmă- Roma 27 mai 1910 1 Făcut-am Prima
Liturghie. Atunci cu-ncredere fiiască 1 M-am consfinţit cu totul Ţie 1 Şi-am pus în mînele-Ţi de
Mamă 1 Toţi anii mei de Preoţie".
1
Cf. Numire de ajutor de paroh la Săbăoani, Ordinariatus Iassiensis, Nr. 2923, Iassiis, die 9
Augusti 1912.
11
Cf. Numire de ajutor de paroh la Răducăneni, Ordinariatus Iassiensis, Nr. 3387, Iassiis, die 1
Octobris 1914.
12
Cf. Acte personale în original ale Preotului Iosif Tălmăcel ... , Parohia Romano-Catolică de
Bacău, Nr. 13, 17-III-1931.
13
Cf. Numire de ajutor de paroh la Huşi, Ordinariatus Iassiensis, Nr. 185, Iassiis, die 29 Augusti
1918.
14
Cf. No. Ministerial, 57231, din 18 august 1918.
15
Cf. Numire de paroh la Faraoani, Episcopia Catolică de Iaşi, No. 29, Iaşi, 23110 Februarie
1920.
16
Cf. Numire de paroh la Bacău, Episcopia Catolică de Iaşi, No. 2391, Iaşi, 12 Noernvrie 1923.
17
Istoria Românilor, voi. IX, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2008, p. 289-290.

4

5
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În legătură cu acest moment neprielnic, Fr. Ioan Balan 18 scria într-un text
(publicat între timp 19) păstrat în arhiva personală a preotului Iosif Tălmăcel:
,,Episcopul nostru, Mihai Robu, din Iaşi, convenise din timp cu Episcopul grecocatolic Valeriu-Traian Frenţiu, ca în cazul cînd Moldova va deveni teatrul unor
operaţiuni militare, seminariştii, atât secu/ari cât şifranciscani, care la acea dată
nu ar fi fost înrolaţi în armată, să se refugieze la Beiuş, jud. Bihor, unde
Episcopia Greco-Catolică dispunea de locuri de cazare. Aşa se face că după o
pregătire grabnică, în noaptea de 28-29 martie 1944, îmbarcaţi fiind în staţia
Mirceşti, cu un tren de marjă, am plecat destul de încet, şi până la Beiuş am făcut
aproape două săptămâni! Peripeţiile se presupun, dar despre asta o să Vă scriu
altădată" 20 •

Pr. Tălmăcel se întoarce din refugiu în vara anului 1946, continuîndu-şi
activitatea de paroh şi decan de Bacău (iunie 1946-octombrie 1947).
La începutul anului 1947, episcopul greco-catolic de Oradea (PS Valeriu
Traian Frenţiu 21 ) îi soli cită părintelui provincial Iosif Petru M. Pa1 22 (din
Moldova) să-i trimită câţiva preoţi şi studenţi teologi la Oradea pentru a înfiinţa
un Seminar Franciscan. În urma decesului preotului Pal (în iunie 194 7), Capitolul
ProvinciaP 3 al Provinciei "Sf. Iosif' din Moldova (convocat în luna august) îl
alege pe noul ministru provinciaP 4 (pr. Anton Bişoc 25 ), aprobând totodată şi lista
prezentată de pr. Ştefan Tătaru 26 cu cei 8 studenţi teologi ce optaseră pentru
continuarea studiilor în rit oriental la Seminarul Franciscan Greco-Catolic din
Oradea. Din listă făceau parte fraţii teologi: Gheorghe Dumitraş 27 şi Mihai
18
Fr. Ioan Balan (născut la Horgeşti, pe 15 ianuarie 1913) a lucrat la Tipografia "Serafica", fiind
cel care a coordonat activitatea presei romano-catolice în anii refugiului din Transilvania.
Informaţii suplimentare se găsesc la Pr. Iosif Simon, Franciscanii minori conventuali. Provincia
Sf Iosif din Moldova, Bacău, Editura Serafica, 1998, p. 137 şi Pr. Iosif Gabor, Pr. Iosif Simon,
Necrolog (1600-2000), Iaşi, Editura Presa Bună, 2001, p. 184.
19
Anton Coşa, .,Amintiri"... dintr-o arhivă inedită, în "Buletin Istoric", nr. 8 (revista
Departamentului de cercetare istorică al Episcopiei Romano-Catolice de laşi), Iaşi, Editura "Presa
Bună", 2007, p. 149-152.
20
Ibidem, p. 151.
21
Adrian Podar, Episcopul Valeriu Traian Frenţiu, Târgu Lăpuş, Editura Galaxia Gutenberg,
2012; Silviu Sana, Tiberiu Ciorba, Episcopul Valeriu Traian Frenţiu, Scrisori pastorale, circulare
~i discursuri oficiale (1 913-1948), Oradea, Editura Universităţii, 2015.
2
Este vorba de celebrul pr.dr. Iosif Petru M. Pal, autorul cărţii Originea catolicilor din Moldova
şi franciscanii păstorii lor de veacuri, Săbăoani-Roman, Tipografia "Serafica", 1942. Vezi şi Pr.
Iosif Simon, op. cit., p. 107 şi Pr. IosifGabor, Pr. Iosif Simon, op. cit., p. 135-136.
23
Capitolul provincial (celebrat o dată la patru ani) este autoritatea supremă într-o Provincie
franciscană conventuală. A se vedea: http://ofmconv.ro/organizarea/ministrul-provincial/.
24
În Capitolul provincial este ales "Superiorul major" al unei Provincii franciscane, cu titlul de
Ministru provincial. adică slujitor al întregii fraternităţi a Provinciei religioase. A se vedea:
http :/1o finconv. rol organizarea/mi nistru!-provine ia 11.
25
Pr. IosifGabor, Pr. Iosif Simon, op. cit., p. 152-153.
26
Ibidem, p. 68-69.
27
Ibidem, p. 207-208.
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Rotaru28 (deja diaconi în anul 4), precum şi Iosif Sabău29 , Eugen Blajue 0 , Iosif
Simon31 , IosifGabor32 , Mihai Măcincă33 şi Petru Bosoi 34 (studenţi în anul3) 35 •
În aceste condiţii, în luna octombrie 1947, preotul Iosif Tălmăcel (ca
superior franciscan) trece din nou munţii în Transilvania, alături de pr. Ştefan
Tătaru (în calitate de rector al noului seminar) şi grupul celor opt călugări
franciscani din Moldova, cu gândul de a-şi continua activitatea pastorală în ritul
oriental (greco-catolic ), ajungând la Seminarul Franciscan Greco-Catolic din
Oradea (de pe strada Lucreţia Suciu, nr. 3) "pentru învăţarea ritului oriental" 36 şi
(în cazul fraţilor diaconi, încă studenţi) "terminarea ultimului an de teologie" 37 .
Într-o scrisoare din 1 noiembrie 1947, adresată părinţilor săi, unul dintre tinerii
studenţi franciscani de atunci (viitorul preot Gheorghe Dumitraş 38 ) le comunică
acestora primele impresii: ,,Am ajuns cu bine la Oradea după opt zile de drum.
Amfostfoarte bine primiţi. Înalt Prea Sfinţia Sa Episcopul Valeriu Traian Frenţiu
ne-a primit în audienţă şi ne-a vorbit mult. Apoi ne-a arătat tot palatul
.
1... "39 .
epzscopa
Această decizie a preotului Iosif Tălmăcel, de a îmbrăţişa ritul oriental,
continua o tradiţie începută încă din perioada interbelică, atunci când (tot la
cererea PS episcop Valeriu Traian Frenţiu) în Eparhia Greco-Catolică de Oradea
40
veniseră în pastoraţie primii preoţi franciscani din Moldova (Ioan Gârleanu ,
43
41
42
Dominic Neculaeş , Iosif Celante si Iosif lacob ).
Însă, în condiţiile interzicerii brutale (prin Decretul nr. 358 din 1
decembrie 194844 ) a Bisericii Greco-Catolice din România45 , preotul Iosif
Tălmăcel părăseşte Transilvania şi se îndreaptă către nordul Moldovei (în
28
29

Pr. Iosif Simon, op. cit., p. 141.

Ibidem, p. 147
30
Ibidem, p. 149.
31
Ibidem, p. 150.
32

Pr. IosifGabor, Pr. Iosif Simon, op. cit., p. 222-223.
Ibidem, p. 172.
34
A se vedea Amintiri despre pr. Gheorghe M Dumitraş OFMConv, relatate de ing. Vasile

33

Dumitraş

(fratele părintelui Gheorghe Dumitraş), text disponibil pe http://ofmconv.ro/amintiridespre-pr-gheorghe-m-dumitras-ofmconv/.
35

Ibidem.

Pr. Damian Pătraşcu, Personalităţi marcante ale Provinciei Sf Iosif din România, text disponibil
pe http://sfintisisfinte. b logspot.ro/20 17/02/personali tati -marcante-ale-provinciei. html.

36

7

Ibidem.

Pr. Iosif Simon, op. cit., p. 141 şi Pr. IosifGabor, Pr. Iosif Simon, op. cit., p. 207-208.
39
Pr. Damian Pătraşcu, loc. cit.
40
Pr. IosifGabor, Pr. Iosif Simon, op. cit., p. 73.
41
Ibidem, p. 177-178.
42
Ibidem, p. 55.
43
Ibidem, p. 97.
44
Decret publicat în "Monitorul Oficial" nr. 281 din 2 decembrie 1948.
45
Istoria Românilor, voi. X, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2013, p. 63-65.
38
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Bucovina) unde, începând din anul 1948, administrează (timp de peste două
decenii) Parohia Poiana Micului din Suceava46 .
La pensionare, părintele Iosif Tălmăcel alege să se stabilească în parohia
Mărgineni (judeţul Bacău) unde, la 12 februarie 1979 (la 92 de ani), trece în
eternitate, fiind înmormântat în cavoul preoţilor din localitate47 .
În ceea ce-l priveşte pe învăţătorul Mihai Gherguţă, acesta era născut pe 24
mai 1909 în satul Prăjeşti, judeţul Bacău 48 . După absolvirea Şcolii Normale de
Învăţători din Bacău (în 1928), şi-a desfăşurat activitatea (pe rând) în satele:
Romăneşti, Boşoteni, Tescani, Sârbi şi din nou Tescani. În această din urmă
localitate (unde a ocupat şi funcţia de director de şcoală) a avut o intensă activitate
nu doar didactică, ci şi social-culturală (prin intermediul Cercului Cultural
49
"Gheorghe Asachi" şi al Asociaţiei Culturale "Mihai Eminescu" ).
În anul 1938 s-a îngrijit (împreună cu Nicolae 1. Bibiri 50 ) de apariţia
revistei băcăuane "Copilul şi satul"51 , Mihai Gherguţă având de-a lungul vremii şi
o fructuoasă activitate publicistică.
La 26 august 1945 este numit pretor al plăşii Tazlău (cu reşedinţa în
comuna Valea Rea) 52 , îndrumând totodată sătenii să se organizeze în Frontul
Plugarilor53 . Ulterior, îşi desfăşoară activitatea ca învăţător la Şcoala Primară nr. 4
de Băieţi din Bacău (din februarie 1946), este membru în Consiliul Pedagogic
Judeţean, inspector şcolar regional, preşedinte al Sindicatului învăţătorilor din
54
judeţul Bacău, director al Şcolii nr. 5 Bacău .
Învăţătorul Mihai Gherguţă se implică în câteva organizaţii democratice
din cadrul Frontului Naţional Democrat55 , organizează corul Sindicatului

46

Pr. Iosif Simon, op. cit., p. 104-105 respectiv p. 320.
Ibidem.
48
Ioan Cozma, Tescani, comuna Bereşti-Tazlău, judeţul Bacău: file de monografie, Bacău, Editura
Egal, 2009, p. 130.
49
Ibidem, p. 131.
50
Ibidem. Adăugăm faptul că Nicolae 1. Bibiri a scris şi lucrări de pedagogie ca: Individualitatea
şcolarului român (cunoaşterea copiilor şcolari): lămuriri pentru completarea fişelor individuale,
Bacău, 1938 sau o alta (scrisă în colaborare cu Maria N. Bibiri): John Dewen şi pedagogia
contemporană, Bacău, "Lumina". Societate Cooperativă de Tipografie şi Editură, 1942. A nu se
confunda cu Neculai 1. Bibiri, cel care fost primul învăţător al poetului George Bacovia şi al
pedagogului Grigore Tabacaru la Şcoala de Băieţi nr. 1 din Bacău (unde a funcţionat şi ca director
între anii 1892-1921 ). A se vedea printre altele: Mircea Coloşenco, Şco/aritatea lui George
Bacovia (/889-1894), în "Vitraliu". Periodic al Centrului Cultural Internaţional "George Apostu",
anul XVI, nr. 3-4 (31), septembrie, Bacău, 2008, p. 8-9.
51
Ioan Cozma, op. cit., p. 131.
52
Anton Coşa, Elena Artimon, Dimitrie-Ovidiu Boldur, Istoria Consiliului Judeţean Bacău,
Bacău, Editura Vicovia, 2013, p. 94-96.
53
Istoria Românilor, voi. IX, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2008, p. 513.
54
Ioan Cozma, op. cit., p. 131.
55
Istoria Românilor, voi. IX, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2008, p. 511.
47
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învăţătorilor şi Muzeul Pedagogic 56 de pe lângă Casa Corpului Didactic din
Bacău.

Depune un efort considerabil pentru cercetarea activităţii şcolare din
ilustrarea acesteia în spaţiul aferent muzeului, întocmeşte - în
.colaborare cu alţi colegi, mai ales cu învăţătorul Nicolae Mitrofan 57 - câteva
monografii ale unor şcoli băcăuane, donează Bibliotecii municipale "Radu
Rosetti" din Oneşti manuscrisul "Monografia satului Tescani" 58 , iar Arhivelor
Naţionale Bacău manuscrisul "Enescu la Tescani" 59 . În anul 1999, la Bacău,
pleacă dintre cei vii, la venerabila vârstă de 90 de ani.
Scrisoarea pe care o trimite preotul Iosif Tălmăcel învăţătorului Mihai
Gherguţă (şi pe care o publicăm acum) a fost aşternută pe hârtie într-un context
aniversar, anume împlinirea de către expeditor a vârstei de 80 de ani. În acest
sens, acesta scrie la un moment dat: "Îţi mulţumesc din inimă pentru felicitările
trimise cu ocazia împlinirii a 80 de ani de viaţă". Evenimentul avusese loc nu
demult, la finalul lunii noiembrie a anului anterior (1967).
Scrisoarea este una deosebită, ea putând fi analizată dintr-o perspectivă
multiplă: literară, filosofică, teologică, istorică, într-o directă legătură cu educaţia
60
şi activitatea preotului cărturar. Dincolo de talentul poetic al autorului (care
transpare din numeroasele sale poezii, fie ele religioase ori laice), pentru un
istoric de specialitate care analizează această scrisoare, îi atrag imediat atenţia
folosirea unor cuvinte şi sintagme precum: document, hrisov, arhivar, catalogat,
sigilat, mausolee, piramide, Muntele 0/imp, Parnasul Muzelor etc.
La preotul Iosif Tălmăcel, vocaţia teologică se împletea într-un mod
armonios cu talentul literar, scrierile sale dezvăluindu-ne un om cu o sensibilitate
judeţul Bacău şi

Dumitru Tătaru, Muzeul şcolii băcăuane, în "Deşteptarea", Bacău, 25 februarie 2006, textul este
disponibil
şi
pe
http://www.desteptarea.ro/muzeul-scolii-bacauanee2809evrei-viitorul-a-lcunoaste-te-intoarce-spre-trecute2809cm-eminescu/.
57
Fost elev al pedagogului băcăuan Grigore Tabacaru, învăţătorul Nicolae Mitrofan ne-a lăsat în
manuscris "pagini scrise cu profesionalism şi pasiune" (Ioan Dănilă, Constantin Platon şi Grigore
Tabacaru- începătorii şcolii băcăuane, în "Vitraliu". Periodic al Centrului Cultural Internaţional
"George Apostu", anul XVI, nr. 1-2 (30), aprilie, Bacău, 2008, p. 14-16).
58
Ioan Cozma, op. cit., p. 132.
59
Ibidem.
60
Talentul poetic al preotului IosifTălmăcel este evident în multe din scrierile sale. Dintre poeziile
sale "laice" amintim aici, spre exemplu, doar poezia "Un dor de poet" (scrisă "în noaptea de 5
august 1931, în largul Mării Negre"), având şi un motto sugestiv: Au daruri multe muritorii 1 Au
daruri chiar de nebunii; 1 Poeţii însă-ntotdeauna 1 Au daruri simple de copii. Şi continuă autorul:
Aş vrea să cânt şi eu în versuri 1 Al mării farmec dintr-o noapte; 1 Aş vrea să prind refrenul vajnic
1 Ce-l cântă valurile-n şoapte. Aş vrea să ştiu ce chinuri grele 1 Le sbuciumă mereu în spume; 1 Ce
daruri le frământă-ntruna 1 De când au apărut pe lume. Aş vrea să-mi povestească-n taină 1 Tot ce
văzut-au vreodată; 1 Aş vrea s-ascult o viaţă-ntreagă, 1 Ce-a fost în lume altă dată. Aş vrea să-mi
spună jără-nconjur 1 Ce-ascund în sânul lor gigantic, 1 Şi câte vieţi ele-nghiţit-au 1 De când se
sbuciumă năpraznic. Aş vrea-nsfârşit să aflu încă, 1 Ş-auzul n-aş vrea să mă-nşele: 1 Aş vrea să
ştiu ce semne noaptea 1 Primesc din cerul plin de stele. (Pr. Iosif Tălmăcel, Un dor de poet, în
"Observatorul". Revistă documentară, culturală, socială, religioasă, anul VI, nr. 6, Beiuş, 1933, p.
280).
56
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artistică aparte. Prin numeroasele sale scrieri (articole în presă, poezii, povestiri,
broşuri, cărţi etc.), fie ele literare (în proză sau în versuri), religioase, istorice, ori
de altă natură (medicală, fannacologie, botanică, de igienă populară), preotul Iosif
Tălmăcel a devenit şi un veritabil creator de arhivă 62 , manifestând o grijă specială
pentru păstrarea şi perpetuarea documentelor.
La un moment dat, preotul Tălmăcel aşternea pe hârtie următoarele
rânduri:
"Deşi-ncurând se vor uita,
Chiar de cei mai scumpi şi dragi
Şi vor trece prin arhive,
Răsfoite la-ntâmplare
Cine ştie când ... şi de ce oare ...
Eu Însă le transcriu
Şi le aştern pe hârtie,
Şi le las ca amintire
Scumpi/ar mei nepoti şi strănepoţi,
Că poate le-ar sluji de pildă,
61

De-njăptuiri măreţe-n viaţă.

Să fie şi

ei pomeniti odată.
Când vor trece şi ei În veşnicie.
Şi de n-or fi pomeniti de oameni,
Vor fi răsplătiţi bo~at de Domnu/" 63 .
Remarcăm şi faptul că preotul Iosif Tălmăcel a desfăşurat un timp, în
paralel cu celelalte preocupări ale sale, şi o activitate didactică. Astfel, după
înfiinţarea Şcolii Superioare de Comerţ din Bacău (care îşi va deschide cursurile
64
în luna septembrie a anului 1925), îl găsim pe prelatul catolic printre profesorii
acestei unităţi de învăţământ, predând cursurile de limba italiană.
Preotul Iosif Tălmăcel s-a implicat într-un mod activ şi în viaţa culturală a
oraşului Bacău, fiind membru al Ateneului Cultural local care, încă de la
65
înfiinţare, luase iniţiativa de a clădi "un palat cultural şi o bibliotecă" şi, de
asemenea, ca în fiecare zi de joi să ţină "conferinţe şi serbări pentru redeşteptarea
66
mişcării culturale" • Deloc întâmplător, primii doi conferenţiari au fost: "Gr.
Tabacaru despre Cultură şi pseudocultură şi Pr. 1. Tălmăcel despre Frumuseţile

ltaliei"

67

.

61

O ",istă" cuprinzând câteva dintre lucrările semnate de preotul Iosif Tălmăcel a fost publicată
de preotul Emil Dumea în Căr{i şi reviste catolice româneşti in Moldova, Iaşi, Editura Sapienţia,
2002, p. 198-199.
62
Anton Coşa, .. Amintiri" ... , p. 145-152.
63
Ibidem, p. 145.
6
~ Arhivele Naţionale Bacău, Fond Camera de comert şi industrie Bacău, d. 2/1926, f. 8.
65
Constantin Călin, Ser/arul cu fişe, în în ,.Vitraliu". Periodic al Centrului Cultural Internaţional
"George Apostu", anul XIV, nr. 1-2 (36), aprilie, Bacău, 2011, p. 50.
66
Ibidem.
67
Ibidem.
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Pe lângă zecile de broşuri religioase 68 destinate credincioşilor catolici din
Moldova, pe lângă broşurile destinate copiilor, pe lângă poeziile şi cântecele
religioase (multe dintre ele adunate în Cântăreţul catolic69 , carte care a fost, timp
de mai multe decenii, un adevărat ghid pentru cântările bisericeşti din întreaga
Dieceză de laşi), preotul Tălmăcel a iniţiat şi un jurnal cuprinzând o multitudine
de informaţii privitoare la viaţa cotidiană ("religioasă, socială, politică, istorică" 70 )
dintr-un sat catolic din judeţul Bacău, intitulat "Ziarul Parohiei Faraoani" 71 • De
asemenea, a popularizat în mod constant plantele medicinale {preparând chiar el
vestitele ceaiuri medicinale PIT 72 ) şi a scris "o cărticică" 73 , intitulată Leacuri
74
ieftine , a cărei primă ediţie a văzut lumina tiparului în anul 1939. Am avut
privilegiul ca în arhiva personală a preotului Iosif Tălmăcel, cercetată prin
amabilitatea uneia dintre strănepoatele sale (doamna prof. univ. dr. Adriana
Romedea), să găsim şi manuscrisul dactilografiat al celei de a treia ediţii (revăzute
şi adăugite) a acestei cărţi, purtând data finalizării (anul 1944) şi având un titlu
completat: Leacuri ieftine. Tractat de igienă populară. Pe prima pagină, autorul a
inserat următoarele cuvinte: "inchin această ediţie memoriei Înalt Prea Sfinţitului
Dr. Alexandru Nicolescu, fost Arhiepiscop Mitropolit Român-Unit de Făgăraş şi
Alba Iulia, mare admirator al frumuseţi/ar naturii şi profimd cunoscător al
botanicii ... În amintirea unei exc~trsii făcută Împreună prin munţii din jurul
Tulgheşului, patria Preas{tn(itului" 7 ).
În acelaşi registru cu lucrarea menţionată anterior se încadrează şi o altă
cunoscută carte scrisă în perioada interbelică (Fericirea ţării, sănătatea
poporulu? 6 ) care, deşi adresată în primul rând ţăranilor catolici din Moldova, a
fost considerată în epocă drept "o operă socială, un bine făcut sătenilor, indiferent
de religie sau etnie" 77 , fiind apreciată de arhiepiscopul Alexandru Th. Cisar ca o
78
"lucrare culturală pentru binele obştesc" • În sfârşit, adăugăm aici faptul că acest
fecund scriitor bisericesc ne-a lăsat şi un interesant manuscris, intitulat Istoricul
Pr.losifSimon, op. cit., p. 105.
Pr. Iosif Tăi măcel, Cântâre(ul Catolic. Cântece bisericeşti, Roman, 1941. A se vedea şi Pr. Iosif
Simon, op. cit., p. 105.
70
Anton Coşa, .. Athletae Memoriae "... , p. 225.
71
ldem, Un izvor inedit privind catolicii din Moldova: Ziarul Parohiei Faraoani, în "Anuarul
Muzeului Etnografic al Moldovei", nr. 5, laşi, 2005, p. 131-166.
72
Pr. losifGabor, Pr. Iosif Simon, op. cit., p. 50.
73
Pr. losifTălmăcel, Leacuri iefiine. Tracia/ de igienâ popularâ, 1944, manuscris.
7
~ ldem, Leacuri iejiine, Săbăoani-Roman, 1939.
75
Această dedicaiie, precum şi anul tinalizării manuscrisului ( 1944) ne dau un indiciu şi asupra
locului în care fusese redactat, anume Transilvania, unde preotul Tălmăcel se refugiase încă din
oR

69

~,rimpăva,ră
.. t.
r. os1

T-1 - 1 F . .
- ..
- 1 . (C- .. - 1 • . a mace , encwea (aru. sanatatea poporu 11/
ari/CICa ae 1g1ena popu1ara- ) ,
Hălăuceşti, 1931.
77
Dănuţ Doboş, Figuri ilustre. Pr. Iosif Tâlmâcel, în "Lumina Creştinului", 3, laşi, 2007, text
disponibil pe http://www.ercis.ro/luminalnumar.asp?an=2007&numar=3&id=59.
?R

lhidem.
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Parohiei Catolice de Bacău (1350-1935), redescoperit şi publicat de către noi (cu
exact un deceniu în urmă), cu adnotările necesare în aparatul critic, în prestigioasa
publicatie istorică băcăuană "Zargidava" 79 •
In acest izvor istoric, pe lângă diversele informaţii privind Parohia catolică
de Bacău, autorul a făcut multe referiri şi la istoria eclesiastică romano-catolică
din Moldova, pomenind inclusiv de Episco~ia Catolică de Bacău, înfiinţată "pe la
anul 1401 ... de Papa Bonifaciu al IX-lea" . Făcând această afirmaţie în paginile
manuscrisului, preotul Iosif Tălmăcel ne-a dezvăluit faptul că era susţinătorul ideii
existenţei Episcopiei Catolice de Bacău în anul 1401 8 , încadrându-se în acest fel
în categoria acelor autori "care au pornit în analizele lor de la ideea unei
continuităţi a Episcopiei Catolice de Siret în cea de Bacău, afirmând schimbarea
reşedinţei episcopale de la Siret la Bacău în timpul domniei lui Alexandru cel Bun
în 1400-1401, urmată de o sedisvacanţă relativ lungă, cauzată de mişcarea husită,
respectiv de o refacere a Episcopiei de Bacău la sfârşitul secolului al XVI-lea" 82 .
Totodată, punând pe bună dreptate întemeierea Episcopiei Catolice de
Bacău pe seama papei Bonifaciu al IX-lea (dar plasând-o, totuşi, în anul 1401),
preotul Tălmăcel ne-a arătat faptul că avea cunoştinţă de acel "interesant şi în
acelaşi timp sugestiv document din 15 septembrie 1439 1, mai precis o bulă
adresată de către Papa Eugeniu al IV -lea Episcopului catolic Benedict de Severin,
menţionând Episcopia Catolică înfiinţată la Bacău de către papa Bonifaciu al IXAnton Coşa, Un izvor inedit privind catolicismul din Moldova: Istoricul Parohiei Catolice de
în ,,Zargidava". Revistă de istorie, VI, Bacău, 2007, p. 49-66.
80
Ibidem, p. 51.
81
Acelaşi an, 1401, ca dată de înfiinţare a Episcopiei Catolice de Bacău, a fost susţinut în mediul
ştiinţific şi de reputata cercetătoare şi profesoară italiană Teresa Ferro (profesoară la Facultatea de
Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Universităţii din Udine, specialistă în limba şi cultura
română, o pasionată cercetătoare a istoriei misionarilor catolici din Moldova). A se vedea în acest
sens volumul semnat de Teresa Ferro, I Missionari cattolici in Moldavia. Studi storici e linguistici,
Cluj, Editura Clusium, 2005, p. 44. Din nefericire, această apreciată şi respectată Professoressa a
trecut "în lumea de dincolo, în plină putere creatoare" în anul 2007. Dintre articolele post mortem,
menţionăm aici pe cel semnat de Traian Diaconescu, In memoriam: Teresa Ferro (1956-2007), în
"Buletin Istoric", nr. 8 (revista Departamentului de cercetare istorică al Episcopiei RomanoCatolice de Iaşi), Iaşi, Editura "Presa Bună", 2007, p. 137-138.
82
W. Schmidt, Romana-catolici per Moldaviam Episcopatus et rei catholicae res gestae,
Budapest, 1887; Pr. dr. Dominic Neculăeş, Latinitatea Bisericii româneşti, Săbăoani, 1940, p. 46;
Mihail P. Dan, Cehi, slovaci şi români în veacurile XIII-XIV, Sibiu, 1944, p. 277; V.A. Urechia,
Codex Bandinus, în "Analele Academiei Române". Memoriile Secţiunii Istorice, seria Il, tomul
XVI, Bucureşti, 1895, p. CLXVI; Pr. dr. Iosif Petru M. Pal, Schematismusfr.m.c. prov. S. Josephi
in Romania a.d. 1935, Săbăoani, 1935, p. 15; Ep. Alexandru Th. Cisar, Brevis conspectus historiae
Dioecesae Jassiensis, 22 nov. 1923, ms., p. 4 (introducerea relaţiei pe care episcopul a prezentat-o
la Sf. Scaun în vizita Ad. Limina); P. Pietro Tocanel O.F.M.Conv., Storia delia Chiesa Cattolica
in Romania, voi. III, Il Vicariato Apostolico e le Missioni dei Frati Minori Conventuali in
Moldavia, parte prima, Padova, Edizioni Messaggero, 1960, p. 143, apud Anton Coşa, Înfiinţarea
şi evoluţia Episcopiei Catolice de Bacău, în "Carpica", XXXII, Bacău, 2003, p. 67; Teresa Ferro,
Misionarii catolici în Moldova, Cluj-Napoca, Editura IDC Press, 2006, p. 47.
79

Bacău,
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lea în al treilea an al pontificatului său (adică - ştiind că a fost ales Papă la 2
noiembrie 1389 - în intervalul noiembrie 1391 1 noiembrie 1392), episcopie în
acel moment vacantă. Papa Bonifaciu al IX-lea (1389-1404) a fost nevoit să
înfiinţeze, pe lângă Episcopia Catolică de Siret, Episcopia Catolică de Bacău din
cauza marii mulţimi a catolicilor din Moldova şi a împrăştierii lor
neîndemânatice" 83 • Între timp, graţie cercetărilor şi studiilor publicate în mediul
ştiinţific, au fost aduse deja argumente importante şi convin,pătoare privind
înfiinţarea Episcopi ei Catolice de Bacău în veacul al XIV -lea8 , mai precis la
răscrucea anilor 1391-1392 85 .
Inserăm în continuare textul scrisorii trimise către învăţătorul Mihai
Gherguţă, la 22 ianuarie 1968, de preotul IosifTălmăcel:
Poiana Micului, 22-1-1968
Ce-nseamnă

Peste ţări, peste popoare
Pacea Domnului coboare!
Şi-ntre oameni nu mai fie
Nici război, nici duşmănie!
Din orice limbă piară
Cuvântul-ngrozitor

nimicire

Şi chiamă-se război!
Iar cine nu-nţelege
Această grozăvie,

Acela nu e om,
Ci fiară!
Dragă prietene,

Îţi mulţumesc din inimă pentru felicitările trimise cu ocazia împlinirii a 80
de ani de viaţă. Evocările activităţii mele în aceşti ani lungi de viaţă nu mă
încântă, ci dimpotrivă mă pun pe gânduri, că în curând voi fi chemat să dau
socoteală Dreptului Judecător de toată această activitate multiplă, dacă a fost
totdeauna conformă Voinţei Lui.
Pe vremuri scrisesem o strofă ce fusese criticată, dar meditată bine,
pentru cei mai mulţi este o realitate tristă:
Trec anii şi se scurg
Cu ei trecem şi noi
Şi-n urmă doar lăsăm
O dâră de gunoi...

Acum, la bătrâneţe, corectez aceste versuri prea realiste sau pesimiste şi zic:
Trec anii şi se scurg,
Cu ei trecem şi noi

Şi-astfel opera sa
De interes vădit

Anton Coşa, loc. cit., 2003, p. 64-65.
Dintre studiile privitoare la acest subiect menţionăm aici: Anton Coşa, Înfiinfarea şi evolufia
Episcopiei Catolice de Bacău, 2003, p. 60-84; idem, Catolicii din Moldova în izvoarele Sfântului
Scaun (secolele XVII-XVIII), Iaşi, Editura Sapienţia, 2007, p. 53-86; idem, lnstituJii eclesiastice
catolice în viaJa oraşelor din Moldova medievală, în "Buletin Istoric", nr. 9 (revista
Departamentului de cercetare istorică al Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi), Iaşi, Editura "Presa
Bună", 2008, p 111-130.
85
Ştefan S. Gorovei, La începuturile oraşului Bacău, în "Carpica", XVIII-XIX, Bacău, 1987, p.
265-283.
83

84
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Ca operă de preţ
De autor vfestit
Se va epuiza-ncurând
C-apoi şi elia rând
Să fie uitat la fel.
Aceasta e răsplata lumii
Ce o primesc de obicei
Cei ce se jertfesc
Cu drag pentru ea.
Şi dacă pentru unii
S-or ridica statui,
Faimoase mausolee,
Ori chiar şi piramide,
Să-i amintească veacuri
Ce-or fi să mai dureze,
Ei totuşi n-au nimica
Durabil pe vecie
Dac-au uitat de suflet
De-a lui nemurire
Şi de adevărata
A lui fericire
Ce numai în ceruri
Ne-a pregătit-o Domnul
De vom ţine Legea
Ce El ne-a dat-o
Ca Tată Bun ce este.

Şi-n urmă

doar lăsăm,
O dâră de-amintiri,
Ce-or trece în curând
Şi s-or uita cu noi
Închise-ntr-un mormânt.
Vor trece ani şi ani
Şi nimeni despre noi
Nu va vorbi mai mult.
Doar poate-ntâmplător,
Vre-un arhivar cătând
Un act din vremuri străvechi
Va da de-un document
Semnat cândva de noi.
Şi-atunci se va vorbi,
Un timp mai scurt sau lung,
De cel ce a semnat
Hrisovul important,
Catalogat apoi
Şi chiar şi sigilat
Pentru a apărea din nou
Citat de-un autor
Cu litere chiar mici
Ca consultat şi el
Cu alte izvoare vechi,
S-asigure pe mulţi
Că şi alţii au scris cândva
De-aşa ceva ca el.

Dragă prietene, la 80 de ani de viaţă, fantezia mea nu mai zboară prin
Muntele Olimp, nici prin Parnasul Muzelor, ci se coboară la realitatea goală a
lucrurilor şi îmi inspiră versurile acestea libere lipsite de formalismul poetic antic
sau modern şi le las ca amintire unui prieten ce-mi eşti.
Ştiu că ai idealuri de muncă frumoasă. Dumnezeu să te ajute ca să
izbuteşti, tot spre slava Lui şi binele şi dragostea aproapelui şi a poporului
nostru, a patriei noastre iubite.
Îţi doresc ţie şi tuturor scumpi/ar tăi viaţă lungă, sănătate şi spor şi curaj
la muncă, precum şi bucuria realizărilor dorite aci pe pământ şi răsplata Veşnică
în Cerul Sfânt.
Anul Nou 1968 ce l-am început din mila Domnului să ne fie Crainicul
Păcii Universale şi al înfrăţirii tuturor popoarelor.

La mulţi ani

îţi doreşte

Bunicul Sihastru
din Poiana-Micului
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ANEXE

Preotul Iosif Tălmăcel

Preotul

IosifTălmăcel

slujind în biserică
(27 noiembrie 1967)
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Fila a patra a scrisorii
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ATITUDINEA ROMÂNIEI FATĂ DE CRIZA DIN
'
CEHOSLOVACIA DIN ANUL 1968 REFLECTATĂ
ÎNTR-UN DOCUMENT TRANSMIS
CONDUCERII PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ
Adrian DEHELEANU
Romania's Attitude to the Czechoslovak Crisis of 1968 Reflected in
a Document Sent to the Leadership of the Chinese Communist Party
Abstract
The year 1968 appears to be more than just a key moment in Romanian-Soviet
relations. Ceauşescu took advantage of his position to bolster both his interna! legitimacy
and externa! recognition in order to accelerate a personal agenda. From 1968 the system
that he would develop in the next decades had begun to take clear shape. In 24 1h of July
1968, from Bucharest, Emil Bodnaraş sends a message to the Communist Party of China
leadership concerning the Romanian Communist Party's position on the developments in
the Czechoslovak Socialist Republic. The leadership in Bucharest interprets the events in
Prague filtered through the Romanian national-communism, as having an anti-Soviet
nature, an attempt of the Czechoslovak communists to escape from Moscow's
control.The essence of the Prague Spring, the democratization of the regime, is
disregarded altogether. Emil Bodnaraş draws the scenario of the Soviet invasion in
Czechoslovakia and expresses the concern that "the military adventure" could aim at
other states too. For that reason, he asks the Chinese leaders to watch carefully the
development of the Czechoslovak crisis and to try and prevent "the occurrence of an
adventure of the CPSU, of the Soviet Union." The Prague Spring temporarily put
Romanian foreign policy back in the old rut, established by Gheorghiu-Dej in the early
1960s. Relations with China as a counter-balance to the USSR were again developed.
Keywords: The Prague Spring, communism, invasion, 1968, international relations,
dictatorship.

Anul 1968 apare ca un moment cheie nu numai m ceea ce priveşte
raporturile româno-sovietice. Ceauşescu profită de poziţiile obţinute printr-o
legitimare pe plan intern şi recunoaşterea pe plan extern pentru accelerarea unei
viziuni personale asupra politicii pe care voia s-o pună în aplicare. Din 1968 apar
clar germenii sistemului pe care-1 va dezvolta în deceniile următoare. Anul 1968 a
fost crucial pentru stabilirea viitorului comunismului naţional românesc şi a

281
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia XII 1 2017

evoluţiei

sale

către

"socialismul dinastie", în care se va transforma în final

ceauşismul •
1

În perioada 14-18 mai 1968 are loc vizita în România a preşedintelui
Franţei, generalul Charles de Gaulle, prima a unui şef de stat francez. Discuţiile
cu Nicolae Ceauşescu au în vedere extinderea relaţiilor economice şi tehnicoştiinţifice, situaţia politică internaţională, principiile care trebuie să stea la baza
relaţiilor dintre state 2 •
Totodată, între 15-17 august 1968 are loc vizita oficială în Cehoslovacia a
unei delegaţii de partid şi de stat, condusă de Nicolae Ceauşescu. Au loc
convorbiri cu Alexander Dubcek, secretarul general al Partidului Comunist din
Cehoslovacia (1968-1969), iniţiatorul unor profunde reforme social-economice
("Primăvara de la Praga"). Este semnat Tratatul de prietenie, colaborare şi
asistenţă mutuală româno-cehoslovac, pe o perioadă de 20 de ani. Deşi are rezerve
faţă de programul liberal de reforme al liderului cehoslovac, Ceauşescu se
exprimă pentru dreptul poporului de a aplica reforma potrivit intereselor şi
aspiraţii lor sale 3 .
În noaptea de 20/21 august 1968, trupele ţărilor Tratatului de la Varşovia,
cu excepţia României, invadează Cehoslovacia. Decizia aparţine sovieticilor, care
au susţinut că reformele iniţiate de comuniştii cehoslovaci pun în pericol nu doar
comunismul din această ţară, ci din întreaga lume. Arogarea dreptului de a
interveni prin orice mijloace în cazul unui pericol la adresa existenţei
socialismului ("doctrina Brejnev") era, în acelaşi timp, modalitatea de conservare
a sferei sovietice de influenţă 4 •
La data de 21 august 1968 are loc Şedinţă comună a C.C. al P.C.R., a
guvernului şi a Consiliului de Stat, la care este denunţată intervenţia în
Cehoslovacia. Se cere "retragerea grabnică a trupelor celor cinci ţări" ale
Tratatului de la Varşovia. În aceeaşi zi este organizată o mare adunare populară, în
Piaţa Republicii (azi Piaţa Revoluţiei) din Bucureşti. Cei peste 100.000 de
participanţi aclamă, cu sinceritate, discursul lui Nicolae Ceauşescu, în care acesta
condamnă cu hotărâre intervenţia sovietică în Cehoslovacia. Această poziţie a
generat în perioada următoare un val de înscrieri în partid şi un nivel record de
popularitate pentru regim. România şi-a consolidat poziţia nonconformistă în
cadrul ţărilor comuniste, având relaţii privilegiate cu Occidentul 5 •

Arhivele Naţionale Istorice Centrale (ANIC ), fond CC al PCR - Secţia Relaţii Externe, d.
127/1968, f. 17.
2
Ibidem, f. 18.
3
Ibidem, f. 22.
4
Ibidem, f. 23.
5
Ibidem, f. 24.
1
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Privind retrospectiv, se poate observa că încă din 1965 relaţiile dintre noul
lider de la Bucureşti, Nicolae Ceauşescu, şi URSS, care se înfiripă chiar la
catafalcul lui Gheorghiu-Dej, ies din logica confruntării al cărei moment
culminant fusese declaraţia din aprilie 1964. Atât delegaţia română, cât şi cea
sovietică aruncă responsabilitatea pentru tensiunile din trecut pe foştii lideri
(Gheorghiu-Dej şi Nikita Hruşciov) şi promit să colaboreze în viitor, "împotriva
imperialismului", "pentru libertatea popoarelor asuprite". Era un context propice
calmării divergenţelor din trecut, iar elita comunistă de la Bucureşti 1-a folosit.
Totodată, Ceauşescu nu era dispus să renunţe la dividendele pe care autonomia
(de multe ori doar retorică!) faţă de Moscova le aducea Bucureştiului: sprijin
financiar şi tehnologic din partea Occidentului pentru industrializarea României.
În fond, Ceauşescu continuă linia politică a lui Gheorghiu-Dej. Cu unele corecţii
semnificative, totuşi. Chiar dacă se legitimase ca lider al comunismului naţional şi
era sprijinit de echipa de ilegalişti din închisori, el a recuperat şi membrii vechii
gărzi provenite din emigraţia moscovită. A dat semnale ambigue Moscovei. Pe de
o parte, cere documentele din ilegalitate ale PCdR, din arhiva Comintemului, şi
vorbeşte despre tezaurul României liderilor sovietici, fiind atent ca aceste
probleme să nu devină publice, iar pe de altă parte, încearcă să câştige simpatia
oficialităţilor sovietice, invitându-le să-şi petreacă concediul în România 6 .
Primăvara de la Praga reaşază temporar România pe vechile făgaşuri de
politică externă, fixate de Gheorghiu-Dej la începutul anilor 1960. Relaţia cu
China, contrapondere la URSS, recapătă contur. Iugoslavia lui Tito devine un
partener şi un aliat dorit, iar intervenţia Pactului de la Varşovia în Cehoslovacia,
din august 1968, era privită de Ceauşescu în paradigma declaraţiei din aprilie
1964, ceea ce-l face să se simtă ameninţat. Conducerea României a fost luată prin
surprindere şi manifestă unanim o agresivitate antisovietică, pe o tradiţie naţională
de rusofobie. Teama de o iminentă intervenţie sovietică este evidentă, de unde
măsurile concrete pentru organizarea apărării. Efortul principal rămâne
preîntâmpinarea pe căi diplomatice a presupusei ameninţări. Pentru o apărare
eficientă, Ceauşescu şi Emil Bodnăraş s-au întâlnit la Vârşeţ cu Tito, la 24 august.
Însă experimentatul lider iugoslav nu credea în iminenţa unei invazii sovietice
împotriva României şi-i linişteşte pe liderii de la Bucureşti dându-le anumite
asigurări privind aprovizionarea cu arme şi muniţii şi posibilitatea retragerii pe
teritoriul Iugoslaviei. Întâlnirea din ziua următoare cu ambasadorul sovietic şi
remiterea de către acesta a unei scrisori a conducerii PCUS vor schimba radical
datele problemei. Pe fond, România a avut aceeaşi poziţie ca şi URSS privind

6

Ibidem, f. 25.
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împiedicarea discutării problemei cehoslovace de către Consiliul de Securitate al
ONU şi a înfiinţării unui guvern cehoslovac în exil 7•
Interpretarea evenimentelor din Cehoslovacia a fost constant făcută prin
grila naţional-comunistă. Conducerea PCR vedea în mişcările din Cehoslovacia
doar o tentativă de a ieşi de sub tutela Moscovei. Esenţa Primăverii de la Praga,
democratizarea regimului, este complet ignorată. Prologul acestei transformări 1-a
constituit Conferinţa Naţională a partidului din decembrie 1967 (prima adunare de
acest fel din octombrie 1945), la care Ceauşescu a respins sugestiile reformiştilor
de la vârf de a recunoaşte rolul relaţiilor de piaţă în socialism şi a apărat
preceptele tradiţionale staliniste privind rolul preponderent al industriei grele şi
nevoia de a dezvolta mai departe economia de comandă. La această conferinţă,
Chivu Stoica, un vechi militant al partidului, a demisionat din funcţia de
preşedinte al Consiliului de Stat şi a fost înlocuit de Ceauşescu. În mai puţin de
trei ani de la moartea lui Gheorghiu-Dej, succesorul său devenise conducătorul
incontestabil atât al partidului, cât şi al statului 8 .
În aprilie 1968, cu ajutorul oamenilor săi credincioşi din aparatul de partid,
Ceauşescu a lansat un atac radical la adresa liderului defunct, Gheorghiu-Dej.
Plenara Comitetului Central din 22-25 aprilie 1968 a dezvăluit intenţia lui
Ceauşescu de a-şi consolida legitimitatea printr-o acuzaţie gravă la adresa
abuzurilor comise de predecesorul său. Făcând public rolul jucat de GheorghiuDej în atrocităţile staliniste din anii 1950, Ceauşescu şi-a cultivat propria imagine
de restaurator al legalităţii. Reabilitarea lui Lucreţiu Pătrăşcanu şi a altor lideri
comunişti executaţi sau închişi sub Gheorghiu-Dej a consolidat poziţia de apărător
al legalităţii socialiste a secretarului general. Atacul nu a fost îndreptat numai
împotriva lui Gheorghiu-Dej, ci şi împotriva celor mai apropiaţi acoliţi ai săi.
Alexandru Drăghici, fost ministru de Interne, a fost exclus din partid, iar
Ceauşescu a menţionat că şi alţi foşti membri ai Biroului Politic din timpul lui
Gheorghiu-Dej erau vinovaţi pentru abuzurile din anii 1950. Drăghici,
executantul, şi Gheorghiu-Dej, inspiratorul acestuia, au fost aspru criticaţi pentru
greşelile perioadei staliniste, în timp ce nimeni nu a pomenit despre implicarea lui
Ceauşescu în acele evenimente9 .
Pe lângă Pătrăşcanu şi Foriş, au fost reabilitaţi şi alţi militanţi comunişti
importanţi, inclusiv cei căzuţi victime în timpul Marii Epurări staliniste, precum şi
Miron Constantinescu, Constantin Doncea şi Dumitru Petrescu. Destalinizarea
simulată a lui Ceauşescu a urmat, mai degrabă, linia reţinută a lui Novotny sau a
lui Jivkov, decât linia mai puţin conciliatoare a lui Gomulka. Ceauşescu a încercat
7

Ibidem, f. 27.
Ibidem, f. 28.
9
Ibidem, f. 30.
8
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să câştige

favorurile supravieţuitorilor partidului din perioada de ilegalitate ( 19241944), cărora li s-a cerut să-şi scrie "memoriile" în scopul: (1) de a arăta că
Gheorghiu-Dej nu fusese decât un membru marginal al partidului în perioada de
clandestinitate; şi (2) de a amplifica rolul jucat de Ceauşescu în istoria mişcării
10
.
revo 1uţ10nare .
Comisia însărcinată cu reabilitarea lui Pătrăşcanu a fost condusă de
Gheorghe Stoica, un veteran al partidului din ilegalitate şi aparatcic cominternist,
de Vasile Patilineţ, secretarul Comitetului Central însărcinat cu Securitatea, şi de
colonelul Grigore Răduică, şeful Secţiei Militare a Comitetului Central. Deşi
comisia a discutat şi reabilitarea politică a Anei Pauker, nu s-a făcut nici un anunţ
public în legătură cu această problemă spinoasă. În septembrie 1968, un
comunicat al Tribunalului Suprem a anunţat reabilitarea judiciară a lui Vasile
Luca şi a celor asociaţi cu acesta, condamnaţi în 1954 în baza unor acuzaţii
inventate. Tablouri reprezentându-i pe Ana Pauker, Vasile Luca şi Teohari
Georgescu au fost expuse în cadrul expoziţiei permanente de la Muzeul de Istorie
a Partidului 11 •
Tot în aprilie 1968, aşa cum am menţionat, Charles de Gaulle a vizitat
România şi l-a felicitat pe Ceauşescu pentru pretinsa sa independenţa. Linia
independentă a politicii externe promovate de Ceauşescu ilustra versiunea de
comunism reformist a acestuia. El şi-a distanţat ţara de Uniunea Sovietică
menţinând relaţii diplomatice cu Israelul după 1967 şi, printr-o mişcare
spectaculoasă, condamnând cu vehemenţă invadarea Cehoslovaciei de către
trupele Pactului de la Varşovia, sub conducerea sovieticilor, în august 1968 12 .
Condamnarea de către Ceauşescu a intervenţiei Pactului de la Varşovia în
Cehoslovacia merită o analiză mai detaliată, chiar dacă la atâţia ani după
evenimente se poate spune că Primăvara de la Praga nu a fost altceva decât o
iluzie politică. Primăvara de la Praga a reprezentat una dintre crizele de
succesiune ale comunismului mondial, inaugurate de Revoluţia maghiară în 1956.
Lecţia maghiară, după cum a afirmat Alexander Dubcek, a influenţat în mod
esenţial stabilirea tacticii liderilor cehoslovaci, precum şi deciziile luate de ţările
din Pactul de la Varşovia. Structurile de putere care se conturau la Bucureşti,
limitele reformelor iniţiate de Ceauşescu şi măsura în care comuniştii români
aprobau abandonarea treptată a modelului bolşevic în favoarea unuia mai
democratic au fost factorii-cheie care au dus la "excepţionalismul" românesc în
comparaţie cu experimentul cehoslovac 13 •
10

Ibidem,
Ibidem,
12
Ibidem,
13
Ibidem,
11

f.
f.
f.
f.

32.
34.
38.
43.
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Pentru a reconstitui contextul istoric al Primăverii de la Praga, trebuie
menţionat că au existat evenimente importante care au precedat-o: îndepărtarea lui
Hruşciov în octombrie 1964 şi ascensiunea echipei Brejnev-Kosîghin, cu alte
cuvinte, abandonarea reformelor dublată de o restalinizare parţială în URSS,
persecutarea disidenţei intelectuale la Moscova, care a culminat cu faimosul
proces Andrei Siniavski - Iuri Daniel în 1966, naşterea eurocomunismului odată
cu "nota memorialistică" a liderului comunist italian Palmiro Togliatti, scrisă la
Ialta în URSS, cu puţin înainte de moartea sa în vara lui 1964, intensificarea
polemicii sino-sovietice şi ruptura inevitabilă din lumea comunistă. În România,
Congresul al IX-lea a marcat ambivalenta acelei perioade: pe de-o parte, o
deschidere în stil titoist şi autonomie externă, iar pe de altă parte, concentrarea
puterii în mâinile lui Ceauşescu şi ale susţinătorilor săi necondiţionaţi. Prin
urmare, paradoxul care a alimentat pretenţia lui Ceauşescu de a fi recunoscut ca
un exponent al liniei bazate pe suveranitate şi demnitate naţională a devenit
evident mai ales după 1968. Dialectica destalinizării şi desovietizării evoluase şi
numai după august 1968 a devenit clar că balanţa se înclina în favoarea celei din
urma~14 .
În România, Ceauşescu a continuat să exercite controlul absolut, în ciuda
declaraţiilor prieteneşti la adresa noii conduceri de la Praga. Programul de Acţiune
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, adoptat în aprilie 1968, a fost publicat
doar fragmentar, evitându-se orice referire la abolirea cenzurii şi la înfiinţarea
unor asociaţii politice şi culturale independente. Ceauşescu a folosit reabilitarea
lui Lucreţiu Pătrăşcanu şi a altor persoane persecutate pe vremea lui GheorghiuDej pentru a-şi consolida propria-i poziţie în partid şi nu pentru a formula o
condamnare radicală a poliţiei secrete. Rolul jucat de conducerea de partid în
îngăduirea (sau chiar plănuirea) terorii staliniste a fost limitat în mod convenabil
doar la Gheorghiu-Dej şi la Drăghici. Stalinismul nu a fost niciodată examinat cu
seriozitate şi în mod autocritic în România de dinainte de 1989. Nici una dintre
figurile democratice de frunte ale României, care sfârşiseră ca victime ale
represiunii staliniste, nu a fost reabilitată sub Ceauşescu 15 •
Departe de a recunoaşte rolul pieţei în economie, comuniştii români au
continuat să ceară realizarea unei rate ridicate de creştere industrială, bazându-se
pe un model anacronic de autosuficienţă economică. Solidarizarea lor cu Dubcek
a fost determinată de respingerea comună a pretenţiilor imperialiste ale URSS şi
nu pe asemănări în privinţa politicii interne. Atunci când un grup de intelectuali a
publicat la Praga, în iunie 1968, "Manifestul celor două mii de cuvinte", presa
strict supravegheată de la Bucureşti a ignorat complet acest apel pentru un
14

15

Ibidem, f. 48.
Ibidem, ff. 50-56.
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pluralism accentuat în cadrul sistemului. Abandonarea leninismului ca ideologie a
partidului nu se afla pe ordinea de zi la Bucureşti 16 •
Această perioadă a cunoscut apariţia a ceea ce mai târziu a devenit
cunoscută sub numele de Doctrina Brejnev a suveranităţii limitate, pe baza căreia
a fost justificată intervenţia forţelor Pactului de la Varşovia în Cehoslovacia, în
august 1968 (în realitate, aceasta a fost doar o reformulare a mai vechii dogme a
solidarităţii necondiţionate faţă de URSS). În cazul Primăverii de la Praga,
Ceauşescu a jucat cu abilitate cartea independenţei şi antisovietismului. Opoziţia
sa faţă de intervenţia Moscovei în Cehoslovacia nu a însemnat însă un sprijin
acordat socialismului democratic, ci numai refuzul de a da curs dorinţelor
Kremlinului de a controla întregul bloc - cu alte cuvinte, al dreptului naţiunilor
din Pactul de la Varşovia de a interveni în afacerile interne ale statelor membre.
La fel ca în epoca Solidarităţii în Polonia sau ca pe vremea lui Gorbaciov,
Ceauşescu a respins orice reformă reală ca fiind o "trădare a principiilor
socialiste". Sfidarea hegemoniei sovietice l-a ajutat pur şi simplu să-şi
construiască o imagine internaţională pe care a exploatat-o ulterior fără încetare.
"Scena balconului" din 21 august 1968, în timpul căreia Ceauşescu s-a adresat din
balconul clădirii Comitetului Central unei mulţimi de 100.000 de persoane
adunate în Piaţa Palatului din Bucureşti şi a condamnat intervenţia Pactului de la
Varşovia la numai câteva ore după invadarea Cehoslovaciei, care a devenit o
legendă a comunismului naţional, nu a fost altceva decât o mascaradă, dar a
funcţionat: liderul neostalinist însetat de putere, lipsit de orice înclinaţie democratică, a reuşit să trezească brusc entuziasmul popular şi să câştige susţinerea unei
populaţii convinse că România va urma linia liberalizării şi a apropierii de
Occident. Spunând "nu" invaziei sovietice într-o altă ţară socialistă, comuniştii
români şi-au reafirmat opoziţia faţă de orice încercare de restaurare a hegemoniei
Kremlinului în interiorul blocului şi asupra mişcării revoluţionare mondiale 17 •
Pentru Ceauşescu şi susţinătorii săi, eşecul Primăverii de la Praga a servit
la justificarea dogmei unităţii de nezdruncinat dintre partid, lider şi naţiune.
Sloganul "Partidul, Ceauşescu, România" răsuna pretutindeni în acea perioadă şi
va fi utilizat din plin până la sfârşit. Oricine i se opunea lui Ceauşescu se făcea
vinovat de subminarea acestei unităţi şi era acuzat că servea intereselor Moscovei.
Solidaritatea fictivă cu "socialismul cu faţă umană" din Cehoslovacia a justificat
perpetuarea unui model obtuz de dictatură personală. Încercarea de a repeta scena
balconului din vara lui 1968 în decembrie 1989 a reprezentat urmarea grotescă a
acestui episod 18 .
16

17
18

Ibidem, ff. 57-60.
Ibidem, ff. 61-65.
Ibidem, ff. 66-68.
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În acest context politic intern şi internaţional, la data de 24 iulie 1968, de
Emil Bodnăraş transmite conducerii Partidului Comunist Chinez
poziţia PCR privind evoluţia situaţiei din R.S.Cehoslovacă. Conducerea de la
Bucureşti interpretează evenimentele de la Praga prin grila comunismului
românesc, ca având un caracter antisovietic, de ieşire a comuniştilor cehoslovaci
de sub tutela Moscovei. Esenţa Primăverii de la Praga, democratizarea regimului,
este complet ignorată. Emil Bodnăraş creionează scenariul invaziei sovietice în
Cehoslovacia şi formulează temerea că "aventura militară" ar putea viza şi alte
state. Din acest motiv, solicită conducătorilor chinezi să urmărească cu atenţie
evoluţia crizei cehoslovace şi să încerce să împiedice "producerea unei aventuri
din partea PCUS, a Uniunii Sovietice" 19 . Acest document consider că este de o
mare importanţă, motiv pentru care îl redau cu exactitate mai jos :
NOTĂ DE AUDIENŢĂ 20
"Tovarăşul Emil Bodnăraş a invitat la 24 iulie 1968 pe însărcinatul cu afaceri
a.i. al RP Chineze la Bucureşti, Ma Siu-şen, în legătură cu poziţia PCR privind
evenimentele din RS Cehoslovacă în urma trimiterii scrisorii celor 5 state
socialiste (URSS, RDG, RPP, RPB, RPU), adresată CC al PC Cehoslovac"
Ex. nr. 1
NOTĂ DE AUDIENŢĂ
"În ziua de 24 iulie 1968, tovarăşul Emil Bodnăraş, membru al Prezidiului
Permanent al Comitetului Executiv al CC al PCR, a invitat într-o audienţă pe
însărcinatul cu afaceri a.i. al RP Chineze la Bucureşti, Ma Siu-şen. A participat
tov. Dumitru Lazăr, membru supleant al CC al PCR, adjunct al şefului Secţiei
Relaţiilor Externe a CC al PCR.
Tovarăşul Bodnăraş a arătat că este împuternicit să transmită pentru
conducerea Partidului Comunist Chinez cîteva considerente ale conducerii PCR
referitoare la situaţia din Cehoslovacia Acestea - a continuat tov. Bodnăraş - sînt
rezultatul analizării de către conducerea PCR a informaţiilor de care dispune cu
privire la situaţia din Cehoslovacia. Îndeosebi în ultima vreme Prezidiul CC al
PCR s-a ocupat mult de această problemă. Rog ca cele ce voi spune să fie aduse la
cunoştinţa conducerii superioare a Partidului Comunist Chinez, a tovarăşului Mao
T ze- dun 21 , daca~ se poate cit mai repe de.
În relaţiile dintre partidele noastre, în situaţii grele, am folosit întotdeauna
un limbaj deschis, ceea ce caracterizează relaţiile dintre partidele noastre - atît în
problemele în care am fost pe deplin de acord, şi acestea sînt cele mai multe, cît şi
la

Bucureşti,

0

A

19

Ibidem, ff. 70-72.
ANIC, fond CC al PCR, Secţia Relaţii Externe, d. 10311968, ff. 2-15.
21 Mao Tze-dun (1893-1976). Membru fondator al Partidului Comunist Chinez (1921 ); membru
al CC al PCC (1923-1976); membu al Biroului Politic al CC al PCC (1933-1976); preşedinte al
Republicii Populare Chineze ( 1954-1976).

20

288
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia XII 1 20 17

problemele în care am avut păreri diferite. Aşa vom proceda si acum. Voi căuta
să mă rezum la strictul necesar pentru cunoaşterea situaţiei din Cehoslovacia
pentru că timpul este foarte scurt şi evenimentele se desfăşoară foarte repede, mai
ales în aceste zile. Despre situaţia din Cehoslovacia se poate vorbi foarte mult
pentru că ea n-a apărut ca un fulger, a fost pregătită de mult.
Ceea ce se petrece în Cehoslovacia este expresia nemulţumirii maselor
muncitoare, a forţelor conştiente ale societăţii cehoslovace, a partidului, a
covîrşitoarei sale majorităţi faţă de o situaţie îndelungată de dependenţă tot mai
grea economică, politică şi, în ultimul timp, şi militară faţă de Uniunea Sovietică.
Este expresia, în acelaşi timp, a hotărîrii forţelor conştiente şi responsabile de
soarta socialismului, a partidului de a schimba această stare de lucruri, de a pune
capăt acestei stări de dependenţă, de aservire.
Sub influenţa dependenţei economice, economia cehoslovacă s-a degradat,
nivelul industriei a rămas în urmă, dezvoltarea ştiinţei de asemenea, utilajele
uzinelor cehoslovace nu mai sînt la nivelul tehnicii celei mai înaintate. O ţară cu
vechi tradiţii şi un înalt nivel tehnic cum a fost Cehoslovacia a pierdut, sub
influenţa acestei dependenţe economice, capacitatea de a ţine pasul cu dezvoltarea
generală, a rămas în urmă. Or aceasta nu este şi nu poate fi socialism. Datorită
dependenţei de Uniunea Sovietică, în principal, Cehoslovacia a pierdut capacitatea
de a-şi alege şi produsele de care are nevoie şi calitatea lor, de a fi competitivă pe
piaţa economică mondială. Ea a fost obligată datorită acestei dependenţe să
producă ce i s-a cerut şi să primească ce i s-a oferit, iar din punct de vedere al
valorilor să vîndă ieftin şi să cumpere scump. Situaţia este de aşa natură, în
prezent, în economie şi industrie, încît Cehoslovaciei - dacă va reuşi să se
elibereze de dependenţă - îi vor trebui mulţi ani pentru a ajunge la nivelul la care
îi dă dreptul tradiţiile şi capacităţile ei.
Această criză profundă şi fundamentală, structurală a economiei
cehoslovace şi-a arătat semnele cu mult timp în urmă. Deja la Congresul al XIIlea al Partidului Comunist din Cehoslovacia, la care am participat, partidul n-a
mai putut veni în faţa Congresului cu un plan închegat de perspectivă, clar, care să
dea clasei muncitoare, oamenilor muncii sentimentul că sînt în ascensiune, în
ridicare. Hruşciov a încercat să rezolve această problemă, într-o anumită măsură,
prin planurile sale de integrare economică a noastră, a tuturor şi prin specializarea
în producţie, crezînd că astfel va putea să asigure industriei cehoslovace înapoiată din punct de vedere tehnic - debuşeuri sigure, în România, în Bulgaria,
care trebuiau să producă zarzavat şi furaje, să crească porci şi nu să se dezvolte
industrial; ele trebuiau să se mulţumească şi cu produse mai slabe. Din aceasta n-a
ieşit nimic pînă acum. Procesul de criză a economiei cehoslovace s-a agravat între
timp.
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O dată cu aceasta, forţa conducătoare politică - PC din Cehoslovacia care
are un trecut frumos de luptă, care în 1948 a demonstrat o mare capacitate de
mobilizare a maselor în preluarea puterii de la burghezie, a decăzut treptat
devenind un instrument al politicii sovietice în Cehoslovacia. Prin aceasta Partidul
Comunist a încetat să mai exercite funcţia de forţă conducătoare şi s-a transformat
treptat într-un factor administrativ: administrator al unor interese ce nu mai erau
ale poporului cehoslovac, din punctul de vedere al dezvoltării sale materiale.
Printr-un şir de practici preluate din arsenalul metodelor sovietice, al lui Beria au
fost înlăturaţi treptat toţi oamenii care au avut curajul să se ridice împotriva unor
asemenea rînduieli. În această privinţă Novotny 22 , după moartea lui Gotwaldt23 , şi
alţi cîţiva au jucat un rol fundamental în aservirea, şi din punct de vedere politic, a
Cehoslovaciei, în anihilarea funcţiei conducătoare a Partidului Comunist ca forţă
conştientă a societăţii socialiste. Este clar că din moment ce partidul, ca forţă
conducătoare, şi-a pierdut funcţiunea sa, toate relaţiile, inclusiv cele din interiorul
ţării, s-au dezvoltat sub influenţa acestei situaţii şi în felul acesta au rămas
nerezolvate un mare complex de probleme economice, cele privind dezvoltarea
culturală, ştiinţifică, politică, problema naţională, problema perfecţionării
organizării statale, orientarea tineretului; toate au suferit de pe urma pierderii de
către partid a acestei funcţii fundamentale.
Noi trebuie să fim conştienţi că stările de lucruri, aşa cum s-au dezvoltat
ele în România, în Cehoslovacia, în relaţiile dintre partidele comuniste dezvăluind dezacordul faţă de politica sovietică şi aşezarea relaţiilor aşa cum le
concepe Uniunea Sovietică - au fost influenţate şi stimulate la vremea sa de
Partidul Comunist Chinez. Românii, care s-au bucurat de privilegiul de a avea mai
multe contacte cu PC Chinez, inclusiv contacte personale ca cele ale tovarăşilor
Ceauşescu, Maurer, Chivu, Bodnăraş şi Gheorghiu-Dej, s-au simţit sprijiniţi şi au
avut de învăţat nu puţine lucruri din schimburile de păreri foarte rodnice şi utile cu
conducerea Partidului Comunist Chinez, în frunte cu tov. Mao Tze-dun. Aceasta a
contribuit la întărirea poziţiei noastre, a orientării noastre politice, în apărarea
principiilor independenţei, egalităţii în drepturi, suveranităţii, neamestecului în
treburile interne, a rolului conducător al partidului comunist, al clasei muncitoare,
în construirea socialismului. Cu anii, am continuat să consolidăm aceste poziţii ale
noastre şi am reuşit poate să încurajăm şi pe alţii. Credem chiar că în mod sigur
am influenţat şi pe alţii, care au adoptat un curs spre afirmarea propriei
22 Anton in Novotny ( 1904-1975), prim-secretar al CC al PC din Cehoslovacia (1953-1968);
preşedinte al RS Cehoslovacia (1957-1968).
23 Klement Gottwald (1896-1953). Membru fondator al Partidului Comunist Cehoslovac (1921);
membru al CC al PCC (din 1925); secretar al Comintemului (1935-1943); şef al PCC (19451953 );viceprim-ministru ( 1945-1946) şi prim-ministru al guvernului cehoslovac ( 1946-1948);
preşedinte al Cehoslovaciei comuniste ( 1948-1953).
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politice, independente de PCUS. Pe această cale, credem, au fost
cehoslovaci, după cum au fost influenţaţi şi tovarăşii italieni
- într-un şir de puncte de vedere, care sînt altele decît ale PCUS -, iar în ultima
vreme tovarăşii din Cuba, care adoptă alte puncte de vedere decît ale PCUS.
Desigur, formele de manifestare a dezacordului faţă de politica PCUS sînt
diferite în Europa de modul cum se exprimă acesta la Pekin. Acest lucru este
firesc datorită faptului că şi condiţiile de dezvoltare sînt diferite şi raportul de forţe
este diferit. Una poate China şi alta poate Cehoslovacia, România. Este adevărat,
şi China are graniţă comună cu Uniunea Sovietică ca şi noi, dar China are 800
milioane de oameni. Dacă aceştia vor respira la unison se mişcă atmosfera pe
întregul glob. De asemenea, dezvoltarea economică şi istorică este diferită în ţările
noastre. Mai avem şi vecinătatea ţărilor capitaliste, foarte dezvoltate, în care
partidele comuniste luptă cu foarte mari greutăţi, în care imperialismul american
are organizaţiile sale militare şi economice.
Prin urmare condiţiile de manifestare a dezacordului nostru faţă de
orientarea baghetei sînt fatal diferite de condiţiile de manifestare a acestuia în
China, dar fondul este acelaşi. Pe acest teren se dezvoltă lucrurile şi în
Cehoslovacia, în forma corespunzătoare situaţiei sale, care obligă să nu poţi spune
lucrurilor pe nume. Tovarăşii cehoslovaci nu spun în mod public lucrurilor pe
nume. De ce? Pentru că nu pot. Aceasta ar constitui imediat pretext pentru o
reacţie brutală, foarte periculoasă. Aceasta nu înseamnă că mîine nu vor spune
lucrurilor pe nume. Dar în prezent prudenţa le-a impus să mascheze fondul şi ei
vorbesc de democratizarea vieţii interne, de modernizarea partidului, a întregii
societăţi, dar acesta este un limbaj codificat. Fondul chestiunii este cel de care vă
vorbim noi. Este clar că Cehoslovacia nu se poate desprinde brusc de această
dependenţă. Din patru automobile trei circulă cu petrol sovietic, din patru pîini trei
sînt făcute din cereale obţinute din combinaţii cu Uniunea Sovietică. Trei sferturi
din producţia industrială foloseşte materie primă sovietică. Iată prin urmare fondul
problemelor aşa cum ni se prezintă el astăzi, ceea ce caracterizează fenomenele
care au loc în prezent în RS Cehoslovacă.
Brejnev a făcut totul pentru a-1 salva pe Novotny, - a fost de 2-3 ori la
Praga - dar n-a reuşit şi asta este foarte bine. În intervalul ianuarie-mai anul
curent, sovieticii au exercitat tot felul de presiuni pentru a împiedica înlăturarea
celorlalţi protagonişti ai aservirii totale faţă de Uniunea Sovietică. N-au reuşit. Au
convocat la Dresda întîlnirea reprezentanţilor celor şase partide. Pe noi nu ne-au
chemat. Au crezut că aceste presiuni, la graniţă, vor împiedica procesul de
eliberare care era în curs. N-au putut însă opri acest proces. A avut loc după aceea
întîlnirea celor cinci de la Moscova, unde s-a încercat promovarea ideii
represiunilor militare. Se pare că acolo tovarăşii unguri au şovăit, pentru că în
opinia publică ungară, în rîndul clasei muncitoare, ţărănimii, intelectualităţii,
influenţaţi şi tovarăşii
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mişcarea care are loc în Cehoslovacia este foarte populară. Această
este populară pentru că în Cehoslovacia se exprimă ceea ce ungurii nu pot
exprima la ei acasă, deoarece patru divizii sovietice stau permanent acolo.
Sovieticii au fost nevoiţi să invite, la începutul lunii iulie, pe tovarăşul
Kadar 24 , pentru a-1 prelucra ca să fie de acord cu măsuri mai drastice. Se pare că
el a fost nevoit să accepte, fără entuziasm însă. Au convocat apoi la Varşovia
întîlnirea celor cinci la care i-au chemat şi pe cehoslovaci. Pe români nu i-au
chemat, nici pe alţii. Tovarăşii cehoslovaci au refuzat să se ducă. Noi socotim că
au făcut foarte bine. Nimeni n-are dreptul să cheme ca la tribunal un alt partid.
Pînă la convocarea întîlnirii de la Varşovia au întreprins o activitate subversivă.
Sub masca unor interese comune militare au înscenat manevrele din iunie.
Tovarăşii cehoslovaci au crezut, ca şi noi, că va fi o manevră de comandamente şi
state majore cu participarea exclusivă a unor unităţi de transmisiuni. În prezent
pentru noi este clar că, fără ştirea comandamentului cehoslovac, a guvernului, a
partidului, au fost infiltrate în Cehoslovacia peste cinci divizii din URSS, RDG şi
RPU.
În afară de aceasta au invitat şi au atras în Uniunea Sovietică peste 20 de
membri ai Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia "pentru
concediu", dintre aceia mai slugarnici, ca să aibă pregătit un număr de oameni din
care să formeze la nevoie un guvern, un comitet central, deci o garnitură de
rezervă. În aceste condiţii, cînd în RS Cehoslovacă existau trupe sovietice - care
au uitat să se mai întoarcă acasă - cînd în URSS se afla un număr de activişti
centrali din Cehoslovacia, deci, în condiţiile unor presiuni politice şi a unei
atmosfere ostile în RDG, RPP, RPB şi, oarecum şi în RP Ungară, au convocat
întîlnirea de la Varşovia.
Tovarăşii cehoslovaci au refuzat să participe, şi bine au făcut, dar au fost
foarte prudenţi. Au propus în trei rînduri să aibă loc întîlniri bilaterale cu PCUS,
PCB, cu PSUG, şi n-au exclus şi posibilitatea unei întîlniri cu toţi, însă în condiţii
demne. Se ştie că din propunerile cehoslovace n-a ieşit nimic. A fost adoptat
documentul de la Varşovia pe care noi îl calificăm ca unul dintre cele mai
ruşinoase. Noi cunoaştem realităţile din Cehoslovacia, nu numai din informările
tovarăşilor cehoslovaci ci şi din observaţii proprii. Scrisoarea celor cinci este plină
de minciuni, de rea credinţă; se prezintă o dezinformare, este un document
destinat să arunce praf în ochii opiniei publice din cele cinci ţări socialiste şi, în
general, din lume, să ascundă adevărul, să denigreze şi să compromită lupta eroică

PMSU,

mişcare

24 Janos Kadar, născut Giovanni Czermanik (1912-1989), membru al PC Ungar din 1931, primsecretar (1943-1945). Adjunct al secretarului general (1946); ministu de Interne (1949-1950);
condamnat la închisoare pe viaţă pentu acţiuni de spionaj în 1951; eliberat în 1956; prim-secretar
al PMUM din 25 octombrie 1956 - 22 mai 1988. Preşedinte al Consiliului de Miniştri 1956-1958
şi 1961-1965 şi preşedinte al Consiliului de Stat (1965-1988).
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a PC din Cehoslovacia pentru eliberarea de aservire şi pentru recăpătarea funcţiei
sale. Desigur, în Cehoslovacia mai există rămăşiţe ale reacţiunii, elemente
şovăitoare în problema de bază: socialism sau nesocialism; Cehoslovacia este
vecină cu RFG - şi deci cu americanii - de unde se pot infiltra agenţi; în
Cehoslovacia există elemente care profită de stările de criză pentru a promova idei
anarhice şi idei antisocialiste. Toate acestea sînt adevărate. Dar aceste elemente
sînt izolate: cîţiva scriitori, intelectuali, nu este vorba de clasa muncitoare, de
partid, de forţele armate ci de elemente izolate.
În legătură cu documentul adoptat la Varşovia, Prezidiul CC al PC din
Cehoslovacia a hotărît să convoace Plenara Comitetului Central, întrucît
documentul era adresat CC al PC din Cehoslovacia. Cei cinci au crezut că
Prezidiu} nu va convoca Plenara, de frica de a nu se izbi de o majoritate, care să
susţină scrisoarea de la Varşovia, fapt care urma să fie speculat împotriva
conducerii PC din Cehoslovacia. Această manevră a fost înţeleasă foarte bine de
Prezidiu, care a convocat Plenara Comitetului Central dar a mai invitat şi delegaţi
aleşi pentru congresul extraordinar al Partidului. Din cei 21 vorbitori la Plenară,
doar unul a avut anumite şovăieli, dar cînd răspunsul a fost supus aprobării s-a
realizat unanimitatea. În acest timp au avut loc şedinţe ale activului de partid din
forţele armate, Adunării Naţionale, Frontului Naţional, CC al PC din Slovacia.
Peste tot, forţele organizate ale clasei muncitoare au aprobat această poziţie.
Aceasta este realitatea.
În Cehoslovacia nu socialismul este în pericol ci bagheta, dominaţia PCUS
sînt în pericol. Cunoaşteţi foarte bine. Le este teamă de emanciparea poporului
cehoslovac pentru că aceasta va încuraja procesul de emancipare generală de sub
bagheta PCUS, în Ungaria, în Polonia, în RDG, în Bulgaria. Aceasta va ajuta
celelalte partide să judece cu propriul cap. Partidul Comunist Francez a suferit în
recentele alegeri o grea înfrîngere. De ce? În fond, pentru că, în timpul acestei
crize, n-a avut propria sa personalitate ci o poziţie şovăitoare, neclară sub
25
26
influenţa directivelor lui Suslov
şi Ponomariov . PC Italian şi-a consolidat
puternic poziţiile în alegeri (desigur, el este departe de a avea puterea politică). De
ce? Pentru că a acţionat şi acţionează cît poate după capul său. Desigur, nici acolo
procesul de clarificare nu este desăvîrşit dar se va clarifica.

25 Mihail Andreevici Suslov (1902-1982). Membru al CC al PCUS; redactor-şef al ziarului
Pravda (1949-1951 ); membru al Prezidiului CC al PCUS (1952-1953, 1955-1982); secretar al CC
al PCUS (1947-1982). A fost membru al complotului care 1-a înlăturat pe Hruşciov (1964), unul
din cei mai influenţi ideologi ai PCUS, susţinând o linie conservatoare.
26 Boris Nikolaevici Ponomariov (1905-1995). Membru al PCUS din 1919; activist de partid,
şeful Secţiei CC al PCUS pentru relaţiile cu partidele comuniste (1955-1986); secretar al CC al
PCUS ( 1961-1986); membru supleant al Prezidiului CC al PCUS (din 1972).
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Constatînd că în Cehoslovacia nu poziţiile socialismului sînt în pericol,
partidul nostru şi-a fixat poziţia despre care însărcinatul nostru cu afaceri a.i. la
Pekin a informat CC al PC Chinez pentru tovarăşul Cen 127 . Această poziţie am
adus-o la cunoştinţa tuturor partidelor comuniste cu care avem relaţii. Nu numai
PCR şi Republica Socialistă România, dar şi alte partide au luat poziţie şi au
sprijinit orientarea Partidului Comunist din Cehoslovacia, i-au acordat în acest fel
sprijin şi i-1 acordă în continuare. În legătură cu aceasta au fost publicate multe
materiale.
Partidul Comunist Francez a şovăit. Rochet 28 s-a dus la Moscova să se
documenteze, înainte de Plenara CC al PC din Cehoslovacia, a lansat ideea
consfătuirii reprezentanţilor partidelor comuniste din Europa, cu alte cuvinte,
ideea ca PC din Cehoslovacia să fie judecat de toţi din Europa.
Între timp a avut loc Plenara şi, contrar speranţelor PCUS, poziţia
Prezidiului PC din Cehoslovacia a fost aprobată în unanimitate: n-a apărut
opoziţia pe care se sconta. Deci, s-au schimbat datele problemei. Atunci i s-a spus
lui Rochet că nu mai sînt interesaţi într-o judecată europeană. Riscau să înceapă ca
judecători şi să termine ca inculpaţi. Partidul Comunist din Cehoslovacia nu este
de acord cu o asemenea consfătuire şi stăruie pentru întîlniri bilaterale la cel mai
înalt nivel cu PCUS, dar pe teritoriul cehoslovac. Cîteva zile, conducerea PCUS a
refuzat să răspundă la aceasta şi a organizat mitinguri în toată ţara în sprijinul
poziţiei sale. Asemenea mitinguri s-au organizat şi în celelalte patru ţări socialiste.
S-a avut grijă să nu se spună nici un cuvînt despre rezultatele Plenarei CC al PC
din Cehoslovacia.
După cîteva zile, s-a propus tovarăşilor cehoslovaci să trimită tot Prezidiu}
la Moscova, Kiev sau Lvov. Tovarăşii cehoslovaci au refuzat să se întîlnească pe
teritoriu străin. Noi considerăm că au dreptate. Ei vor să discute acasă problemele
lor, şi nu să prezinte raport la Moscova. Cu mare greutate conducătorii PCUS au
acceptat să meargă la această întîlnire undeva în Cehoslovacia. Întrebarea care se
pune este: cu ce gînduri vin ei la această întîlnire? Noi putem judeca doar după
ceea ce vedem. Nu ne putem lua după declaraţiile lor, deoarece din experienţă
cunoaştem - ca şi dumneavoastră - că azi declară una şi mîine fac alta. Este cert că
de cîteva zile se desfăşoară pregătiri cu caracter militar foarte intense, în URSS, în
RDG, în Polonia, precum şi o agitaţie care propagă, ca "Neues Deutschland", că
ţările socialiste au dreptul să intervină în treburile Cehoslovaciei, sau ca presa
bulgară, că trupele sovietice care au mai rămas în Cehoslovacia au acest drept şi
27 Cen Yi (1901-1972). Activist al PCC şi comandant militar în Armata lui Mao Tze-dun (19371949); primar al Shanghaiului şi vicepremier al guvernului Republicii Populare Chineze (19491958); vicepremier şi ministru a Afacerilor Externe (1958-1972).
28 Waldeck Rochet (1905-1983). Activist al Partidului Comunist Francez încă din perioada interbelică; secretar general ( 1964-1972) şi preşedinte de onoare al partidului ( 1972-1979).
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se află acolo pentru a garanta interesele intemaţionalismului proletar.
În presa sovietică apar în continuare articole cu un ton agresiv la adresa
conducătorilor cehoslovaci. Au fost, de asemenea, anunţate oficial mari manevre
în Bielorusia, Ucraina de vest, şi Lituania, la care vor participa şi rezervişti. Avem
informaţii despre concentrări de trupe la graniţa cehoslovacă. Se fac deci pregătiri
militare intense şi se duce o activitate de agitaţie intensă îndeosebi în RDG,
Polonia, Bulgaria, Uniunea Sovietică, plecîndu-se de la minciunile şi invenţiile
cuprinse în scrisoarea de la Varşovia.
Din această cauză opinia publică din aceste ţări nu cunoaşte realitatea,
adevărul; apare astfel intenţia vădită ca apropiata întîlnire dintre cele două
conduceri să aibă loc cel puţin sub o puternică presiune militară, dacă nu- ceea ce
noi nu excludem acum, dacă la întîlnire tovarăşii cehoslovaci nu vor ceda
presiunilor şi nu-şi vor pleca capul - sub perspectiva dezlănţuirii unei aventuri
militare. După cîte îi cunoaştem noi pe sovietici - actuala conducere - şi cercurile
militare care judecă obtuz, îngust, sectar, o asemenea aventură nu poate fi exclusă.
O dată dezlănţuită, nu se ştie de se va opri numai la Cehoslovacia. Se pare că în
prezent, în condiţiile răgazului obţinut ca urmare a cooperării bilaterale, atît SUA
cît şi URSS vor să facă rînduială la ele acasă. Americanii caută, cu ajutorul
socialiştilor şi altor aventurieri, să-1 zvîrle pe De Gaulle, care reprezintă cuiul
îndreptat împotriva lor; ei încearcă să pună rînduială în ţările occidentale pentru a
menţine spiritul NA TO, iar aici, Uniunea Sovietică, mare putere, încearcă să-şi
rezolve problemele şi să instaureze cu forţa autoritatea baghetei.
Este clar că nu de la americani ne putem aştepta ca să ridice un deget în
apărarea poziţiilor socialismului aici, în Europa. Nu putem spune precis cine este
mai interesat în menţinerea NA TO - SUA sau Uniunea Sovietică? Se pare că
amîndouă. Poate că greşim, dar credem că nu. Dacă dispare NA TO, există
pericolul să dispară şi Tratatul de la Varşovia şi atunci dispare instrumentul
militar de dominaţie pe care bagheta vrea să-1 vadă impus. Cooperarea aceasta
capătă forme concrete pe seama intereselor ţărilor socialiste mici. Acesta este un
aspect al dialecticii situaţiei prezente, unul dintre multele care există.
De aceea este necesar ca China [sic!] să aibă arma atomică. Au fost
supăraţi şi unii şi alţii cînd au aflat că China are arma atomică şi o dezvoltă. Dar
cunoaştem şi noi dialectică, nu numai ei. Faţă de această situaţie, care în aceste
zile se agravează, am căutat să ne documentăm în ce măsură tovarăşii cehoslovaci
sînt hotărîţi să meargă pînă la capăt. Noi cunoaştem că starea de spirit combativă
în PC din Cehoslovacia, în rîndul maselor muncitoare este foarte bună. Această
stare de spirit este bună de cînd PCUS a jignit, prin grosolăniile sale, pînă şi pe
omul ce citeşte o dată pe săptămînă ziarul.
În prezent, conducerea partidului din Cehoslovacia trebuie să facă eforturi
pentru ca oamenii să se stăpînească să nu explodeze. PC din Cehoslovacia este
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sale şi de pericolele existente şi de aceea este prudent,
reţinut, stăpînit. Tovarăşii cehoslovaci sînt hotărîţi să ducă această bătălie pînă la
capăt, aşa cum şi noi am fost şi sîntem hotărîţi să o ducem pînă la capăt. În această
hotărîre a lor au nevoie de ajutor din partea tuturor forţelor conştiente de pericolul
ce-l reprezintă pentru cauza socialismului situaţia ce se dezvoltă acum.
Am stabilit cu tovarăşii cehoslovaci să ne întîlnim la nivelul cel mai înalt
după ce va avea loc întîlnirea cu sovieticii. Este posibil să semnăm cu acest prilej
şi Tratatul de prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală dintre ţările noastre. În
orice caz noi le acordăm sprijin, avem încredere în PC din Cehoslovacia, ne dăm
seama că nu este uşor, că este vorba de o situaţie în care se pot face multe greşeli.
Noi îi ajutăm astfel încît să simtă încrederea noastră, sprijinul nostru moral şi
politic, să nu aibă sentimentul că sînt singuri în faţa baghetei PCUS, care se pare
că şi-a pierdut capul.
Ştim că şi în PCUS sînt forţe care judecă altfel atît despre divergenţele cu
PC Chinez cît şi despre cele cu PCR şi PC din Cehoslovacia, forţe care se
dezvoltă, în mod obiectiv. Altfel nu se poate. Actualei conduceri a PCUS îi este
teamă de aceste forţe. Asemenea forţe există şi în Polonia, şi în Bulgaria, şi în
RDG. Dacă Partidul Comunist din Cehoslovacia reuşeşte să-şi afirme voinţa în
lupta împotriva dominaţiei PCUS şi a Uniunii Sovietice, acest lucru va avea
indiscutabil urmări foarte puternice asupra dezvoltării în celelalte ţări, inclusiv
asupra PCUS. De aceea nu ne este indiferent cum se desfăşoară această luptă. Nu
judecăm greşelile care s-au făcut şi se mai fac. Nu aceasta este esenţialul, ci
fondul lucrurilor. Vor avea timp să repare toate greşelile. Ştim că tovarăşii
cehoslovaci sînt foarte doritori să vadă normalizate relaţiile dintre toate ţările
socialiste şi în primul rînd să se normalizeze relaţiile cu PC Chinez. Ei aşteaptă
prilejul ca acest lucru să devină posibil, fireşte, nu pe baze de dominaţie a
baghetei PCUS, ci pe baza principiilor despre care discutăm cu PC Chinez încă
din 1964 şi pe care le-am găsit ca fiind singurele acceptabile pentru dezvoltarea
socialismului. O înfrîngere a Partidului Comunist din Cehoslovacia în această
bătălie ar fi o înfrîngere pentru noi toţi, indiferent că unul o va simţi mai puţin sau
mai mult, în raport cu aşezarea lui geografică.
Împărtăşim aceste considerente ale noastre celor mai apropiate partide ca
mod de a gîndi despre noile relaţii între ţările socialiste, între partidele comuniste
şi muncitoreşti, îndeosebi Partidului Comunist Chinez. Acesta este mandatul meu.
Credem că Partidul Comunist Chinez, analizînd situaţia aşa cum am expus-o şi
primind cu încredere cuvîntul nostru, poate să aducă un sprijin foarte puternic în
împiedicarea unei aventuri, printr-un cuvînt potrivit spus la loc potrivit şi cu
greutatea pe care o are cuvîntul PC Chinez în mişcarea comunistă internaţională şi
în lume. Rugăm Partidul Comunist Chinez - deşi ştim că are foarte multe
probleme ale sale - să acorde atenţie situaţiei de aici şi pe cît posibil să ne ţină la
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curent cu modul său de a gîndi, sau să acţioneze cum crede el că este mai bine,
mai potrivit pentru a contribui la împiedicarea producerii unei aventuri din partea
PCUS, a Uniunii Sovietice.
Vă rog să transmiteţi salutul Comitetului Executiv, al Prezidiului
Permanent, al secretarului general al CC al PCR, tovarăşul Nicolae Ceauşescu,
adresat personal tovarăşului Mao Tze-dun, conducerii superioare a Partidului
Comunist Chinez.
Această informare se înscrie pe linia schimburilor de păreri dintre partidele
noastre care sînt folositoare şi pe care vrem să le dezvoltăm. Ne pare bine că
tovarăşul ambasador Duma, înainte de a veni la Bucureşti, este primit, la Pekin, de
factori de răspundere ai PC Chinez. Aceasta este foarte bine. Exprimăm mulţumiri
pentru faptul că ultima dată însărcinatul nostru cu afaceri a.i. a fost primit imediat
de către tovarăşul Cen 1.
Aş vrea să mai adaug ceva. Se vorbeşte despre descoperirea pe teritoriul
cehoslovac a unui depozit de arme. După părerea noastră, acestea sînt provocări.
În Cehoslovacia mişună mii de agenţi sovietici, din RDG, fie în calitate de turişti,
fie în alta. Toţi diavolii sînt puşi în mişcare. Credem că nu vor reuşi să abată
Partidul Comunist din Cehoslovacia de la drumul ales.
Însărcinatul cu afaceri a.i. al RP Chineze a mulţumit pentru informare şi a dat
asigurări că o va transmite de îndată conducerii PC Chinez".
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BIBLIOTECILE "SPECIALIZATE DIN JUDEŢUL IAŞI
IN POST COMUNISM
Dr. Elena CHIABURU
The Specialized Libraries in Iasi County in Post-Communism
Abstract
Specialized libraries belong to research institutes, organizations, businesses and
institutions. In the absence of regulations that will place them in the national library
system, they share the fate of the bodies in which they operate. After 1990, specialized
libraries suffered the greatest disappearance in Iaşi County.
The only specialized libraries that some things are known about are the research
institutes subordinated to the Romanian Academy- Iasi Branch. We do not know about
the existence or abolition of the vast majority of specialized libraries that have existed
beside hospitals, industrial enterprises, transport, trade unions and crafts cooperatives or
which still exist in the State Archives or in the museums of Iasi County. The known ones
have priority accumulation functions and less information. Their collections are poor and
aged; The spaces in which they operate are old and not modemized; The technologies
used are outdated, the services provided have a low level of computerization and the
electronic and audiovisual documents are insufficient, ali of which contribute to the
constant decrease ofthe number ofusers.
Key words: specialized libraries; Iasi district; The history of libraries; postcomunism; the
disappearance of libraries.

Potrivit art. 1, lit. a) din Legea Bibliotecilor, nr. 334 din 2002 1, biblioteca
este "instituţia, compartimentul sau structura specializată al cărei scop principal
este de a constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta şi a conserva colecţii de cărţi,
publicaţii, alte, cercetare, educaţie sau recreere". Acelaşi act normativ, la art. 1, lit.
d), documente specifice şi baze de date pentru a facilita utilizarea acestora în scop
de informare defineşte biblioteca specializată ca fiind o "bibliotecă destinată în
principal unei categorii de beneficiari sau colecţionării, cu prioritate, a unor tipuri
de documente ori pentru a răspunde necesităţilor specifice organismului tutelar" 2 •
Bibliotecile specializate sunt biblioteci de drept public sau privat şi sunt
finanţate de autorităţile, instituţiile sau celelalte persoane juridice care le tutelează.
Instituţiile academice şi de cercetare, autorităţile administraţiei publice centrale şi
locale, instituţiile publice, unităţile militare, agenţii economici şi celelalte
1

2

Publicată în "Monitorul Oficial", partea 1, din 18 iunie 2002.
Legea Bibliotecilor, m. 334, publicată în "Monitorul Oficial", partea 1, din 18 iunie 2002.
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persoane juridice de drept public sau privat pot înfiinţa şi pot organiza biblioteci
specializate3 .
În continuare, vom înfăţişa situaţia bibliotecilor specializate din judeţul
Iaşi în ultimul sfert de secol scurs de la schimbarea regimului politic în România.
Subiectul face parte dintr-o preocupare mai veche a noastră şi este o continuare a
lucrării intitulate Bibliotecile ieşene în post-comunism: evaluări cantitative şi
calitative, publicate în volumul omagial Vilică Munteanu - arhivist, istoric,
colecţionar, la 65 de ani, ediţie îngrijită de Mihaela Chelaru şi Ioan Lăcătuşu,
Editura Eurocarpatica, Sfântu-Gheorghe, Editura Magic Print, Oneşti, 2015, p.
800-822. Temeiul documentar include lucrări de biblioteconomie, legislaţie,
istoria bibliotecilor, site-uri web, ce vor fi indicate la locul potrivit. Am beneficiat,
de asemenea, de concursul unor bibliotecari ce ne-au furnizat cu amabilitate,
documente şi memorialistică - îi vom menţiona în text şi le mulţumim în mod
public încă o dată. Vom folosi statistici obţinute prin interogaţii în baza de date
TEMPO on-line a Institutului Naţional de Statistică al României (INSR), unde
datele privitoare la Biblioteci sunt cuprinse în capitolul Cultură
(https ://statistici. insse.ro/shop/).
Din păcate, informaţiile oferite în mod oficial de imensa maJOritate a
bibliotecilor ieşene sunt extrem de sărace, iar pe site-urile lor web datele sunt
învechite, incomplete, contradictorii şi posibil eronate, astfel încât evoluţia
instituţională şi situaţia actuală şi precisă referitoare la fondul de publicaţii, dotări
şi personal, nu sunt uşor de cunoscut doar prin investigarea surselor edite. Putem
însă considera că lipsa de transparenţă şi promovarea instituţională deficitară fac
parte din ilustrarea nivelului pe care se află bibliotecile ieşene. Pentru o ilustrare
mai sugestivă a aspectelor analizate, vom alcătuit câteva tabele şi grafice.
Punctul de pornire al cercetării îl reprezintă anii 1989, pentru care există
date statistice colectate în mod centralizat pentru ultima dată în timpul regimului
comunist, respectiv 1990, aşa cum este reflectat în Ghidul bibliotecilor ieşene
întocmit de Liviu Moscovici şi Nicolae Busuioc în acel an, o lucrare de referinţă
ce nu îşi are încă echivalentul pentru perioada actuală. Fireşte că pentru coerenţa
expunerii, atunci când va fi cazul, vom face trimiteri şi la momente anterioare.
Aparţinând unor institute de cercetare, instituţii, organizaţii şi asociaţii,
bibliotecile specializate fac numai teoretic parte dintr-un sistem, în realitate ele
fiind izolate una de alta. În absenţa unor reglementări care să le determine locul,
aceste biblioteci împărtăşesc soarta instituţiilor în care sau pe lângă care
funcţionează4 şi depind în bună măsură de nivelul de interes al conducătorilor
acestor unităţi, nu doar în judeţul Iaşi, ci şi la nivelul întregii Românii. De cele
mai multe ori, instituţiile tutelare nu furnizează nici un fel de informaţii sau date
3

4

Ibidem, art. 20 şi 21.
Gheorghe Buluţă, Civilizaţia bibliotecilor, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1998, p. 94.
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statististice privitoare la activitatea bibliotecilor pe care le deţin. Nu ştim nimic
despre evoluţia, existenţa sau desfiinţarea imensei majorităţi a bibliotecilor
specializate care au existat până în anul 1990 pe lângă fiecare spital, întreprindere
industrială, de transporturi, ale sindicatelor şi cooperaţiei meşteşugăreşti, şi nici a
celor care există încă la Arhivele Statului ori în muzeele judeţului Iaşi, de
exemplu. Din această cauză, informaţiile statistice pe care le vom prelucra în
prima parte a lucrării vor fi doar parţiale, aşa cum se regăsesc bibliotecile
specializate din judeţul Iaşi în baza de date Tempo on line a INSR, deşi, aşa cum
vom vedea în a doua parte, numărul lor ar putea să fie mai mare.
În anul 1990, judeţul Iaşi era pe locul trei pe ţară ca număr de biblioteci 662, dl!pă jud. Suceava (688) şi Timiş (672) şi urmat îndeaproape de jud. Argeş
(660). In 1994 judeţul Iaşi s-~ aflat pe primul loc, la egalitate cu judeţul Argeş,
fiecare având 611 biblioteci. In anii următori, evoluţia bibliotecilor româneşti a
fost sinuoasă, dar din 1998 şi până în 2014 judeţul Iaşi s-a plasat pe locul întâi, cu
cele mai multe biblioteci din România: 624 în anul 1998 şi 491 în 2014, fiind
urmat la mare disţanţă de judeţele Argeş (429 de biblioteci în anul 2014) şi Cluj
(342 tot în 2014). Intâietateajudeţului se datorează faptului că aici se află cele mai
multe biblioteci şcolare din ţară (366). Deşi aparenţa este pozitivă, în realitate
numărul este în permanentă ~cădere, în intervalul de timp analizat în judeţ
desfiinţându-se 171 de unităţi. In ce priveşte bibliotecile specializate ieşene, chiar
dacă în primii ani au cunoscut o evoluţie sinuoasă, în termeni procentuali ele au
cunoscut dispariţia cea mai mare, comparativ cu alte categorii de biblioteci: 39 din
66, anii de vârf ai desfiinţării fiind 2006 şi 201 O.
Sub formă de tabel, situatia era următoarea:

Tabelul nr. 1:

Evoluţia numărului

de biblioteci specializate În jud.

Iaşi

În perioada 1990-2014

(http://statistici.insse.ro/shop/index.j sp?page=tempo3&lang=ro&ind=ART 1O1B, accesat la
19.10.2015).
Ilustrată

sub

formă grafică, situaţia

se prezintă în felul

următor:
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Graficul nr. 1: Evoluţia numărului bibliotecilor specializate Între anii 1990-2013 (prelucrare după:
http://statistici.insse.ro/shop/indexjsp?page=tempo3&lang=ro&ind=ART 101 B, accesat la 15.09.20 15)
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Alt indicator relevant al activităţii de bibliotecă, numărul de cititori, a
de asemenea în bibliotecile specializate ieşene: de la 14.651 persoane în
anul 1990, la 6707 în 2013. Ilustrată sub formă grafică, situaţia se prezintă în felul
scăzut

următor:
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Graficul nr. 2: Evoluţia cititorilor În Bibliotecile specializate Între anii 1990-2013 (prelucrare după:
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=ART1 O1B, accesat la 15.09.2015

În ceea ce priveşte evoluţia împrumuturilor de publicaţii, în această
categorie de biblioteci s-a aflat iniţial pe o linie ascendentă (220.666 vol. în 1990),
până în anul 1995, când s-a ajuns la 589.961 vol., după care a urmat o scădere
cvasi-continuă, ajungând în 2013 la doar 84.152 vol.
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Graficul nr. 3: Nr. voi. împrumutate în bibliotecile specializate din jud I~i între 1990- 2013 (prelucrare după:
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp ?page=tempo3&1ang=ro&ind=ART101B, accesat la 15.09 20 15).

Singura categorie de biblioteci specializate din judeţul Iaşi despre a căror
situaţie se cunosc unele lucruri sunt cele ale Institutelor de cercetare din
subordinea Academiei Române - Filiala Iaşi. Schimbarea de regim politic a
provocat reorganizarea instituţiilor, astfel că prin Hotărîrea Guvernului României
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nr. 498 din 8 mai 1990, fostele institute de cercetare ale Academiei au trecut din
nou în subordinea ei, dar la Iaşi, nu toate institutele s-au întors în subordinea
Academiei, şi nu în alcătuirea în care erau la plecare. Din punctul de vedere care
ne interesează aici, bibliotecile acestor Institute nu au mai revenit în cadrul
Bibliotecii Filialei Iaşi a Academiei Române, rămânând să funcţioneze ca unităţi
ale Institutelor. Singurul raport creat între ele a fost cel metodologie, în sensul că
Biblioteca Filialei Iaşi a Academiei le coordonează activitatea din punct de vedere
metodologie, o chestiune destul de vagă şi greu de precizat în mod real. Oricum,
în primii ani ai deceniului nouă al sec. XX s-au reluat relaţiile cu bibliotecile
Institutului de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Institutului de Filologie "A.
Philippide", Institutului de Istorie "A. D. Xenopol", Institutului de Arheologie şi
cea a Institutului de Cercetări Economice şi Sociale "Gh. Zane". Ulterior s-au mai
adăugat bibliotecile nou înfiinţatelor Centre pentru Studierea Problemelor
Bucovinei şi de Istorie şi Civilizaţie Europeană.
O situaţie specială a avut Biblioteca Institutului de Matematică. În anul
1970, când Institutul a trecut în subordinea Universităţii "Al. 1. Cuza", biblioteca
acestuia a fost integrată în cea a Seminarului Matematic "A. Myller". Demersurile
de recuperare au început în anul 1994, Universitatea "Al. 1. Cuza" şi Biblioteca
Centrală Universitară "M. Eminescu" (în subordinea căreia se află Seminarul
Matematic) răspunzând favorabil solicitărilor Academiei. Predarea fondurilor de
publicaţii urma să se facă în martie 1995, până atunci cărţile şi periodicele
trebuind să fie extrase din fondul general al Bibliotecii Seminarului Matematic,
unde fuseseră intercalate. Operaţiunea s-a făcut cu concursul direct al Bibliotecii
Filialei Academiei Române, însă la solicitarea directorului de atunci al
Seminarului Matematic, un număr de cărţi şi de reviste au rămas în custodia
Bibliotecii Seminarului. Recuperarea Bibliotecii Institutului de Matematică s-a
încheiat în anul 1996, dar ea nu a fost preluată de institutul de Matematică, ci de
Biblioteca Filialei Iaşi a Academiei Române 5 •
Informaţiile publice privitoare la situaţia actuală a acestor biblioteci de
Institut sunt puţine, disparate şi incomplete.
Biblioteca Institutului "A. Philippide" - a fost creată în anul 1963 prin
unirea Bibliotecilor secţiei de lingvistică (înfiinţată în anul 1950) şi cea a secţiei
de Istorie literară şi folclor (1951) ale Filialei Iaşi a Academiei. În anul 1989 avea
un fond de aproape 30000 voi., acorda informaţii bibliografice la cerere şi practica
împrumutul interbibliotecar şi schimbul internaţional prin "Anuarul de lingvistică
şi istorie literară". În 2006 avea aproximativ 48000 de voi., dintre care 24.702
erau cărţi, multe dintre ele rarităţi bibliografice, ediţii prime, lucrări cu "ex libris"
Academia Română - Filiala Iaşi, Biblioteca, Istoricul bibliotecii Filialei Iaşi a Academiei
Române, Iaşi, Editura Ştef, 2006, p. 47-48; (în continuare: Istoricul BAR- Filiala Iaşi).
5
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(din biblioteca fostei reşedinţe a lui Alexandru Ioan Cuza de la Ruginoasa, din
fosta bibliotecă Philippesco, ori a lui LA. Candrea) sau cu autografe. În anul 2015
avea 60.000 voi. (cărţi şi periodice), dintre care 28.000 erau cărţi 6 .
Biblioteca Institutului de Istorie "A.D. Xenopol" - înfiinţată în anul
1941, reorganizată în 1950 şi 1963, avea în 1989 peste 50.000 voi. (cărti şi
periodice) şi colecţii importante de fotocopii după documente din arhivele
româneşti şi străine. Avea catalog alfabetic şi tematic, o sală de lectură cu 30 de
locuri, practica împrumutul interbibliotecar şi schimbul internaţional de publicaţii
cu ~este 500 de instituţii prin "Anuarul Institutului de istorie şi arheologie" din
Iaşi . La finele anului 2005, erau raportate aprox. 50.000 de titluri 8, iar la finele
anului 2008 se preciza că "fondul de carte însuma peste 50.000 titluri de carte şi
peste 900 titluri de reviste, cu mai multe mii de volume" 9 . Din păcate, sediul aflat
pe strada Lascăr Catargi a fost pierdut, în urma retrocedării către vechiul
proprietar în luna septembrie 2012. Biblioteca a fost împachetată şi mutată în
diferite locuri, în anul 2017 cea mai mare parte a colecţiilor fiind încă
inaccesibile 10 .
Biblioteca Institutului de Arheologie, înfiinţată în anul 1950, avea la
finele anului 2005 peste 22000 de unităţi bibliografice (11.273 de reviste şi 10.981
de cărţi). Revista Institutului, "Arheologia Moldovei", înfiinţată în 1961, întreţine
schimb de publicaţii în toată lumea cu peste 250 de muzee şi institute de profil din
aproximativ 30 de ţări. În ţară, schimbul se face cu peste 30 de instituţii de
arheologie. La schimbul de publicaţii se adaugă şi volumele scoase în cadrul seriei
"Biblioteca Archeaologica Iassiensis", precum şi volumele tipărite cu diferite
ocazii 11 • La fel cu Institutul de Istorie şi cel de Arheologie si-a pierdut sediul, care
de asemenea, a revenit foştilor proprietari. Între timp, s-a ~onstruit o clădire nouă
pentru Institut, iar Biblioteca, alături de arhive, obiecte de patrimoniu, dar şi de
angajaţi, după ce o vreme au funcţionat în diferite sedii închiriate 1 improvizate 12 ,
se află actualmente în proces de mutare în noul sediu.
Despre Biblioteca Institutului de Cercetări Economice şi Sociale "Gh.
Zane"- înfiinţată în anul 1957, ştim doar că în 2006, dispunea, în urma epurării

Istoricul BAR - Filiala laşi, p. 127; Liviu Moscovici, Nicolae Busuioc, Ghidul bibliotecilor
Biblioteca "Gh. Asachi", 1990, p. 148 - 149, sub voce; (în continuare: Ghidul
bibliotecilor ieşene); http://www.philippide.ro/pageslbiblioteca.html accesat la 6.08.20 15.
7
Ghidul bibliotecilor ieşene, p. 153, sub voce.
8
Istoricul BAR -Filiala Iaşi, p. 130.
9
http://adxenopol.academiaromana-is.rolbiblioteca.html accesat la 6.08.2015.
10
http://www.bzi.ro/un-nou-director-la-institutu1-de-istorie-a-d-xenopo1-iasi-409865
11
Istoricul BAR- Filiala laşi, p. 133.
12
http://www.bzi.ro/un-nou-director-1a-institutu1-de-istorie-a-d-xenopo1-iasi-409865

6
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fondului de publicaţiile cu conţinut depăşit din punct de vedere golitic sau
3
ştiinţific din anii '90, de peste 32.000 volume depozitate în trei încăperi .
Biblioteca Institutului de Chimie Macromoleculară "Petru Poni"înfiinţată în anul 1949 şi apoi reorganizată în anii 1951 şi 1963, funcţionează cu
circuit închis, accesul fiind permis doar salariaţilor proprii şi studenţilor de la
Universitatea "Al. 1. Cuza" şi de la Universitatea Tehnică "Gh. Asachi". În anul
2006, fondul publicaţii depăşea 130.000 cărţi şi reviste. După anul 2000,
biblioteca a primit importante donaţii din străinătate. Colectivul bibliotecii era
format în anul 2006 din doi angajaţi cu normă întreagă (un bibliotecar şi un
documentarist) şi unul cu jumătate de normă. Biblioteca dispune de o sală de
lectură cu acces liber la raft, de un birou care serveşte şi ca depozit şi de patru
depozite amplasate în subsolul clădirii şi care, din cauza numărului mare de
donaţii sosite în ultimii ani, se dovedesc a fi insuficiente. În anul 2006, biblioteca
folosea un computer conectat la Internet, iar pentru prelucrarea documentelor se
14
foloseşte programul ISIS sub Windos •
Biblioteca Centrului de Istorie şi Civilizatie Europeană - constituită în
anul 1993. Până în anul 1996, dispunea de aproape 1700 de volume provenite din
achiziţii şi donaţiile autorilor. În 1997 s-au primit câteva donaţii însemnate
cantitativ din partea unor personalităţi din exil. În anul 2006, biblioteca Centrului
avea 3767 volume înregistrate 15 •
Biblioteca Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei din
Rădăuti - constituită în 1994, este o bibliotecă de cercetare specializată pe teme
legate de Bucovina şi de bucovineni. În anul 2006 avea 12.900 voi., din care
10.900 cărţi şi 2000 de periodice 16 .
În afara acestor biblioteci despre care există fie şi sumare şi disparate
informaţii, în urma investigaţiei efectuate am depistat 87 de biblioteci specializate
aparţinând diferitelor instituţii, întreprinderi, spitale, muzee etc. din judeţul Iaşi,
despre care a căror evoluţie după anul 1990, existenţă, desfiinţare ori situaţie
actuală nu cunoaştem nici un fel de date. În mod cert, marea majoritate a
întreprinderilor fie nu mai există, fie, în cazul numeroaselor instituţii, şi-au
schimbat structura şi denumirea, însă cu privire la bibliotecile nu mai circulă în
spaţiul public nici o ştire:
1. - Biblioteca Casei de Cultură a Studenţilor - înfiinţată în anul
1960; în 1989 avea cea 25.000 de volume şi practica împrumutul la
domiciliu (cf. Ghidul bibliotecilor ieşene, p. 97, sub voce; pentru a evita

13

Istoricul BAR- Filiala laşi, p. 137.
Ibidem, p. 138-139.
15
Ibidem, p. 141.
16
Ibidem, p. 142.
14
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supra-încărcarea aparatului critic cu note de subsol, trimiterile la acest
Ghid vor fi făcute în text).
2. - Biblioteca Centrului Teritorial de Calcul Electronic înfiinţată în anul 1971; în 1989 avea peste 8000 de voi. şi practica
împrumutul la domiciliu (ibidem, p. 98, sub voce).
3. - Biblioteca Procuraturii Locale şi a celei Judeţene - ambele
înfiinţate în anul 1971; prima în anul 1989 avea peste 3000 de voi., iar cea
de a doua de peste 8000 voi. (ibidem, p. 98, sub voce).
4. - Biblioteca Centrului de Cercetări Biologice - înfiinţată în anul
1963; în 1989 avea peste 26.000 de voi., practica împrumutul
interbibliotecar şi la domiciliu, făcea schimb interbibliotecar internaţional
(ibidem, p. 106, sub voce).
5. - Biblioteca Centrului de Fizică Tehnică - înfiinţată în 1951; în
1989 avea peste 55.000 de voi., o sală de lectură cu 20 de locuri, făcea
împrumut interbibliotecar şi schimb interbibliotecar internaţional (ibidem,
p. 106, sub voce).
6. -Biblioteca Institutului de Igienă şi Sănătate Publică- înfiinţată
în anul 1930, reorganizată în 1949; în anul 1989 avea peste 11.000 de voi.,
o sală de lectură cu 16 de locuri, făcea imprumut acasă şi interbibliotecar
(ibidem, p. 113, sub voce).
7. - Biblioteca Medicală Judeţeană - înfiinţată în anul 1830, o dată
cu Societatea de Medici şi Naturalişti, a fost reorganizată in anii 1960 şi
1968, când număra peste 20.000 voi.; în 1989 avea peste 145.000 de voi.,
o sală de lectură cu 40 de locuri, făcea împrumut la domiciliu şi schimb
internaţional cu peste 80 de instituţii străine prin "Revista medicochirurgicală" (ibidem, p. 116 - 117, sub voce).
8. - Biblioteca Laboratorului de Medicină Legală - înfiinţată în
anull955; în 1989 avea peste 5000 de voi., făcea imprumut la domiciliu şi
schimb interbibliotecar (ibidem, p. 117, sub voce).
9. - Biblioteca Sanitară Regională - înfiinţată în anul 1950; în 1989
avea cea 5000 de voi. şi practica împrumutul la domiciliu (ibidem, p. 117,
sub voce).
1O.- Biblioteca Spitalului Clinic de Neurochirurgie - înfiinţată în
anul 1970, o dată cu spitalul; în 1989 avea peste 6000 de voi. şi era o
bibliotecă importantă pentru documentare in domeniu (ibidem, p. 118, sub
voce).
11.- Biblioteca Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie "Socola" înfiinţată în anul 1920; în 1989 avea peste 10.000 de voi. şi era o
bibliotecă importantă pentru documentare în domeniu, unele colecţii fiind
unicat in ţară; practica împrumutul la domiciliu (ibidem, p. 118, sub voce).
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12.- Biblioteca Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie în anul 1947; în 1989 avea peste 1500 de cărţi şi 1500 periodice
de specialitate şi practica împrumutul la domiciliu (ibidem, p. 118, sub
voce).
13.- Biblioteca Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie- înfiinţată în
anul 1950; în 1989 avea cea 3500 de voi. (ibidem, p. 119, sub voce).
14.- Biblioteca Spitalului T. B. C. de la Bârnova- înfiinţată în anul
1952; în 1989 avea cea 10.000 voi. şi făcea împrumut la domiciliu, în
cadrul spitalului existând trei puncte de împrumut (ibidem, p. 119, sub
voce).
15.- Biblioteca Spitalului Orăşenesc de la Hârlău -înfiinţată în anul
1955; în 1989 avea cea 8000 voi. (ibidem, p. 119, sub voce).
16.- Biblioteca Spitalului Orăşeneşc de la Paşcani - înfiinţată în
anul 1947; în 1989 avea peste 4000 de voi., o sală de lectură cu 12 de
locuri şi făcea împrumut la domiciliu (ibidem, p. 120, sub voce).
17.- Biblioteca Spitalului Orăşenesc din Tg. Frumos -înfiinţată în
anul 1950; în 1989 avea cea 7000 de voi., o sală de lectură cu 25 de locuri
şi făcea împrumut la domiciliu (ibidem, p. 120, sub voce).
18.- Biblioteca Combinatului de Fibre Sintetice din Iasi - înfiintată
în anul 1967; în 1989 avea cea 14.000 de voi., cataloage alfabetic şi
sistematic, o sală de lectură cu 30 de locuri, elabora "Buletinul de
informare tehnică" (cu apanţ1e lunară), practica împrumutul
interbibliotecar şi la domiciliu (ibidem, p. 123, sub voce).
19.- Biblioteca Combinatului de Utilaj Greu (CUG) din Iaşi înfiinţată în anul 1978 prin donaţia Rezervei Naţionale de Carte (4600
voi.) şi a proiectantului general al CUG, ing. Adrian Dumitrescu (3000
voi.); în anul 1989 avea cea 82.000 de voi. cărţi şi periodice, 25.000 de
STAS-uri, 18.000 de brevete, sinteze documentare etc. A vea cataloage
alfabetice şi sistematice, acorda consultaţii bibliografice la cerere şi
elabora "Buletinul de informare tehnica" (cu apariţie lunară). Pe lângă
bibliotecă fiinţau trei puncte de împrumut în secţiile principale şi o
bibliotecă a "studentului seralist" (ibidem, p. 123 - 124, sub voce).
20.- Biblioteca Direcţiei Judeţene de Poştă şi Telecomunicaţii înfiinţată în anul 1950; în 1989 avea peste 3500 de voi. (ibidem, p. 124,
sub voce).
21.- Biblioteca Regionalei de Căi Ferate Iaşi - înfiinţată în anul
194 7; în 1989 avea un peste 5500 de voi., catalog alfabetic şi sistematic şi
făcea împrumut la domiciliu (ibidem, p. 133- 134, sub voce).
22.- Biblioteca Trustului de Construcţii Montaj - în anul 1989 avea
peste 4000 de voi. (ibidem, p. 134, sub voce).
înfiinţată

.
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Intreprinderilor de Gospodărie
în anul 1955; în 1989 avea cea 14.000
de voi. şi făcea împrumut acasă (ibidem, p. 125- 126, sub voce).
24.- Biblioteca Institutului de Cercetare şi Proiectare (ICPROM) înfiinţată în anul 1957; în 1989 avea cea 27.000 de voi. cărţi şi periodice,
25.000 de STAS-uri, 18.000 de brevete, sinteze documentare etc. Avea
catalog alfabetic şi sistematic, o sală de lectură cu 12 locuri şi practica
împrumutul la domiciliu (ibidem, p. 126, sub voce).
25.- Biblioteca Întreprinderii "Eiectrocentrale" Iaşi - nucleul
acestei biblioteci provenea de Ia Intreprinderea de Reţele Electrice (IRE)
Iaşi şi a fost reorganizată în anul 1983; în 1989 avea cea 5000 de voi. şi
practica împrumutul Ia domiciliu (ibidem, p. 129, sub voce).
26.- Biblioteca Întreprinderii Mecanice "Nicotina" - înfiinţată în
anul 1949 şi reorganizată în anul 1953; în 1989 avea cea 6000 de voi. şi
practica împrumutul Ia domiciliu (ibidem, p. 129- 130, sub voce).
27.- Biblioteca Întreprinderii Metalurgice - înfiinţată în anul 1962;
în 1989 avea cea 11.000 de voi. cărţi, plus colecţii importante de brevete
(peste 15.000), standarde, discuri etc. şi edita trimestrial "Buletinul de
informare tehnică" (ibidem, p. 130, sub voce).
28.- Biblioteca Întreprinderii "Tehnoton" - înfiinţată în anul 1978;
în 1989 avea cea 20.000 de voi. cărţi, plus colecţii importante de STAS-uri
si brevete şi practica împrumutul Ia domiciliu (ibidem, p. 130, sub voce).
' 29.- Biblioteca Întreprinderii "Ţesătura" - în anul 1989 avea cea
6000 de voi. (ibidem, 1'· 130, sub voce).
30.- Biblioteca Intreprinderii de Antibiotice - înfiinţată în anul
1954; în 1989 avea peste 25.000 de voi. cărţi şi periodice, catalog alfabetic
şi sistematic, o sală de lectură cu 12 locuri şi practica împrumutul Ia
domiciliu (ibidem, p. 131, sub voce).
31. - Biblioteca Întreprinderii de Confecţii - înfiinţată în anul 1960;
în 1989 avea peste 3000 de voi. şi o sală de lectură cu 12 locuri (ibidem, p.
131, sub voce).
32.- Biblioteca Întreprinderii de Maşini Agregat şi Maşini Unelte
Speciale - înfiinţată în anul 1976; în 1989 avea cea 4000 de voi. (ibidem,
p. 131 - 132, sub voce).
33.- Biblioteca Întreprinderii de Mătase "Victoria" - înfiinţată în
anul 1967; în 1989 avea peste 5000 de voi. cărţi şi periodice, cea 150
traduceri, documenţatie tehnică de la peste 50 de firme străine, elabora
"Buletinul de informare tehnică" (ibidem, p. 132, sub voce).
34.- Biblioteca Întreprinderii de Piese Auto - înfiinţată în anul
1962, reorganizată in 1974; în 1989 avea cea 4000 de voi., colecţii de
23.-

Biblioteca

Grupului

Comunală şi Locativă -înfiinţată
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standarde, o brevetotecă şi practica împrumutul la domiciliu (ibidem, p.
132, sub voce).
35.- Biblioteca Întreprinderii de Prelucrare a Lemnului- înfiinţată
în anul 1960; în 1989 avea cea 5000 de voi., elabora "Buletinul lunar de
informare tehnică" (ibidem, p. 132- 133, sub voce).
36.- Biblioteca Întreprinderii de Prelucrare a Maselor Plastice înfiinţată în anul 1963; în 1989 avea cea 6500 de voi., elabora un "Buletin
de informare tehnică" (ibidem, p. 133, sub voce).
37.- Biblioteca Întreprinderii de Tricotaje "Moldova" - înfiinţată
în anul 1958; în 1989 avea cea 5000 de voi. (ibidem, p. 133, sub voce).
38.- Biblioteca Întreprinderii Mecanice de Material Rulant înfiinţată în anul 1949 şi reorganizată in 1952; în 1989 avea peste 12000
de voi., catalog alfabetic, sală de lectură cu 12 locuri şi practica
împrumutul la domiciliu (ibidem, p. 134, sub voce).
39.- Biblioteca Întreprinderii pentru Execuţia Lucrărilor de
Îmbunătăţire a Pajiştilor - în anul 1989 avea peste 4000 de vol. şi făcea
imprumut acasă (ibidem, p. 137, sub voce).
40.- Biblioteca Staţiunii de Cercetare şi Producţie Viti-Vinicola
Iaşi - înfiinţată în anul 1957; în 1989 avea cea 5000 vol. cărţi şi peste
20.000 voi. periodice, catalog alfabetic de autori şi titluri, făcea schimb
internaţional de publicaţii şi împrumut interbibliotecar (ibidem, p. 13 8, sub
voce).
41.- Biblioteca Staţiunii de Cercetări Agricole Podu-IIoaiei înfiinţată în anul 1962; în 1989 avea cea 6000 voi., sală de lectură cu 12
locuri (ibidem, p. 138, sub voce).
42.- Biblioteca Filarmonicii de Stat "Moldova" Iaşi - în anul 1989
avea cea 3500 voi., note muzicale, partituri, ştime etc. (ibidem, p. 142, sub
voce).
43.- Biblioteca Muzeului de Artă Plastică - în anul 1989 avea cea
3000 voi. (ibidem, p. 142, sub voce).
44.- Biblioteca Operei Române - înfiinţată în anul 1958; în 1989
avea cea 2500 voi. note muzicale, partituri, ştime şi istoria muzicii
(ibidem, p. 142, sub voce).
45.- Biblioteca Teatrului Naţional "Vasile Alecsandri" Iaşi - în
anul 1989 avea cea 5500 voi. cărţi şi periodice şi facea imprumut la
domiciliu (ibidem, p. 142, sub voce).
46.- Biblioteca Teatrului pentru Copii şi Tineret "Luceafărul" înfiinţată în anul 1960; în 1989 avea peste 1500 voi. cărţi si periodice
(ibidem, p. 143, sub voce).
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47.- Biblioteca Uniunii Judeţene a Cooperaţiei Meşteşugăreşti în anul 1950 pentru membrii cooperatori şi familiile lor, avea un
caracter enciclopedic de cultură generală dar şi un fond de bibliotecă
specializată, tehnica-documentară; în 1989 avea peste 40.000 voi. cărţi şi
periodice, catalog alfabetic şi sistematic la sediul central din Iaşi, organiza
puncte de împrumut la sediile cooperativelor meşteşugăreşti (ibidem, p. 47
- 48, sub voce). Fiecare sediu (secţie) avea desemnat un bibliotecar
voluntar care lua de la biblioteca centrală, pe bază de borderou, un anumit
număr de cărţi, în funcţie de numărul cooperatorilor secţiei, dar şi de
solicitări, şi le distribuia solicitanţilor la locul de muncă. Practica
împrumutul la domiciliu, având anual peste 8000 cititori şi 60.000 voi.
împrumutate. Biblioteca Cooperaţiei Meşteşugăreşti era recunoscută de
specialişti pentru rezultate performante, obţinând aproape anual "Diploma
de Bibliotecă evidenţiată pe ţară". În afară de unitatea centrală din Iaşi,
mai existau două biblioteci mai mici, cu aceeaşi structură de organizare, la
Paşcani (înfiinţată înainte de 1970 cu peste 10.000 volume, şi la Hârlău
(înfiinţată în 1970, cu peste 6000 volume). La acestea, rolul de bibliotecar
îl îndeplinea îndrumătorul cultural, existând şi o bună colaborare cu
bibliotecile orăşeneşti. Biblioteca din Iaşi avea misiunea de coordonare şi
control asupra acestor două biblioteci ale cooperaţiei orăşeneşti. Despre
dispariţia acestei biblioteci cunoaştem câteva elemente datorită amintirilor
uneia dintre bibliotecarele sale, doamna Nicoleta Marinescu. Cu puţin
timp înainte de 1989, biblioteca îşi avea sediul central pe str. Ştefan cel
Mare nr. 8, după care a început mutarea "într-un spaţiu nou în cartierul
Păcurari, la parterul şi etajul unui bloc nou, spaţiu gândit ca policlinică
pentru cooperatori. Era un spaţiu corespunzător, bun, frumos de amenajat
şi accesibil şi studiului la sală şi unor activităţi culturale: două săli mari la
etaj (literatură română şi literatură universală, critică literară) şi una la
parter (gândită ca un punct de informare tehnică, dar şi ca sală de lectură
pentru un anumit gen de publicaţii: dicţionare, enciclopedii, albume de
artă, istorii literare etc), loc de desfăşurare pentru anumite activităţi
culturale, departe însă de centru şi de accesul la mai multe mijloacele de
transport. Aşa că am avut "şansa" ca, împreună cu colegele mele, să
particip şi la mutarea bibliotecii într-un local nou, transportând pachete de
cărţi cu tractorul. Şi întreaga arhivă a bibliotecii! In acest local ne-au prins
evenimentele din decembrie 1989. A venit la noi un muncitor tâmplar să
ne anunţe că la Timişoara lucrurile nu sunt calme. A vea un fiu acolo care
făcea armata. Ne-a sfătuit să ascundem operele lui Ceauşescu, pentru ca
mulţimea să nu spargă geamurile. Erau toate într-o grămadă imensă la etaj.
Aveam munţi de carte, rafturile erau comandate, dar nu erau încă aduse în
înfiinţată
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bibliotecă.

Eram retrase de agitaţia unităţii centrale, mergând la sediul
central doar când eram chemate, la şedinţe, în ziua de salariu sau când
aveam nevoie de ceva anume, de semnat un referat de necesitate. Pe 21
decembrie a avut loc o şedinţă de partid, la care a participat Dumitru
Nagâţ, fost prim-secretar la UTC, pe atunci cred activist de partid, la care
secretarul de partid al cooperaţiei ing. Radu Jianu ne-a invitat să ne
exprimăm dezaprobarea faţă de evenimentele declanşate la Timişoara.
Indicaţia era ca fiecare membru de partid să spună câteva cuvinte.
Menţionez că doamna Florica Toma nu a participat la acea şedinţă,
rămânând în biroul său să privească la televizor transmisia în direct. În
cuvintele mele m-am referit la reintroducerea în programa şcolară a
studierii unor scriitori interzişi înainte de 1965 şi la faptul că mânăstirile
au fost introduse în circuitul turistic. Cuvântul meu a fost foarte apreciat în patru ochi - de mulţi participanţi la acea ultimă şedinţă de partid!
Duplicitatea era perfectă! În dimineaţa zilei de 22 decembrie 1989, pe
când beam cafeaua cu Mirela Vicol şi Dorina Tomşa, admirând bradul
împodobit în secret de Mirela, a sosit soţul acesteia - Puiu Vicol, jurist la
A vi cola Iaşi - speriat, spunându-ne să închidem biblioteca şi să plecăm
acasă pentru că armata a primit dispoziţie să folosească muniţie adevărată.
Am zăvorât şi ferecat şi am plecat spre casele noastre. La colţul străzii era
un muncitor îmbrăcat în halat, cu un măturoi de nuiele şi un radioreceptor
în buzunarul halatului, care m-a privit lung, dar nu mi-a spus nimic,
lăsându-mă să trec spre casă cu sacoşa burduşită de pâini - făcusem în
drum spre casă şi o aprovizionare, aşa cum ne-a sfătuit Puiu! Strada spre
Poliţia Judeţeană (Triumf, azi Costăchescu) era baricadată, iar în curtea
unităţii militare erau probabil tancuri acoperite cu prelate, un peisaj
sinistru pentru dealul Copoului.
Ajunsă acasă, m-am apucat de treabă având radioul deschis şi aşa am
urmărit desfăşurarea evenimentelor până la un moment dat când s-a anunţat fuga
lui Ceauşescu. Atunci am urcat la televizor să vedem primele imagini ale unei ţări
noi, cu drapele cu stemă decupată, cu agitaţie şi voie bună, cu o emoţie
necunoscută care plutea în aer.
După evenimentele din decembrie am mai rămas câtva timp în bibliotecă
toate trei, fiecare dintre noi propunându-şi un alt drum în viaţă. < ... > Mergeam la
bibliotecă pentru a avea de unde să venim acasă, rafturile nu au mai apărut,
cititorii erau tot mai rari, iar după plecarea noastră a început inventar după
inventar, venind şi plecând bibliotecare noi, până ce biblioteca s-a desfiinţat.
Numai cine nu a dorit nu şi-a îmbogăţit biblioteca personală cu lucrări de acolo,
anticariatul de la Casa Cărţii umplându-se cu cărţi din fondul acestei biblioteci în
care am muncit cu atâta entuziasm. Ţinând cont că biblioteca achiziţiona cărţi din
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banii cooperatorilor, poate desfiinţarea acesteia ar fi trebui să se facă într-un alt
mod. Noi, gestionarele, am plătit pentru "lipsurile" în gestiune, contabilul şef
Radu Isachi mărturisind că sumele de plată erau derizorii, dar ... trebuiau plătite!
Ciudat mod de gândire al unui contabil şefîn tranziţie!
Şi iată cum o bibliotecă de peste 50 de ani a fost distrusă, aşa cum încet
dar sigur s-a distrus economia naţională. Odată cu dispariţia meşteşugarilor a
dispărut şi biblioteca cu arhiva cu tot. O arhivă ce conţinea Registrele inventar
(RI), Registrul de mişcare al fondului (RMF) Registre de manifestări, Cartea de
onoare a bibliotecii, album cu fotografii de la diferite manifestări culturale,
diplome şi multe înscrisuri ce ar fi utile în alcătuirea unui istoric al structurilor
documentare în România" 17 •
48.- Biblioteca Cooperativei Meşteşugăreşti "Unirea" din Hârlău înfiinţată în anul 1970; în 1989 avea 5000 vol., organiza puncte de
împrumut şi făcea împrumut acasă (ibidem, p. 48, sub voce).
- Biblioteci ale Sindicatelor (denumite Libere începând din 1990):
reţeaua acestor biblioteci a fost organizată de către comitetele sindicatelor şi s-a
dezvoltat pentru satisfacerea cerinţelor de carte enciclopedică ale sariaţilor din
marile instituţii şi întreprinderi, dar şi ale membrilor lor de familie. Bibliotecari de
profesie în unităţile mari şi bibliotecari ce făceau aşa-numita muncă obştească, în
unităţile de proporţii mai reduse, difuzau cărţi la sediu, în secţii şi ateiliere. Până
în anii '90, activitatea lor era coordonată de Consiliul Central al Uniunii Generale
a Sindicatelor din România, prin intermediul Consiliilor judeţene, municipale şi
orăşeneşti 18 • Dacă informarea şi documentarea pe linie profesională a salariaţilor
erau asigurate de bibliotecile specializate, lectura cărţii tehnice, ştiinţifice,
beletristice era satisfăcută de aceste unităţi culturale. Unele din ele continuau
tradiţia cluburilor şi bibliotecilor muncitoreşti ce au fiinţat mai ales după anul
1900. În 1990, fondurile totale din reţea în judeţul Iaşi numărau peste 45.000 vol.
distribuite în cadrul a 45 de biblioteci cu peste 3000 volume şi 58 de unităţi cu
mai puţin de 3000 volume (Ghidul bibliotecilor ieşene, p. 48, sub voce).
Datele pe care le deţinem pentru judeţul Iaşi sunt incomplete şi se referă
doar la bibliotecile sindicale din municipiul Iaşi şi din Paşcani. În Iaşi ştim că au
existat:
49. - Biblioteca Casei de Cultură a Sindicatelor - înfiinţată în anul 1961, a
cunoscut o dezvoltare permanentă; în anul 1990 avea un fond enciclopedic
de peste 60.000 vol. cărţi şi periodice, catalog alfabetic şi sistematic,
catalog pe titluri la publicaţiile tehnico-industriale, sală de lectură cu 35 de
17

Nicoleta Marinescu, Biblioteca UJCM 1977- 1990, text în ms. pe care autoarea cu amabilitate
ni 1-a oferit; îi mulţumim încă o dată.
18
Consulta{ii de biblioteconomie, Supliment al Revistei Bibliotecilor, volum îngrijit de Antoaneta
Corvătescu- Tofan, George Vlădescu şi Anne-Marie Mihiţ, Bucureşti, I.S.I.A.P., 1969, p. 30.
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locuri, secţii de împrumut pentru adulţi şi copii şi depozite de cărţi şi
periodice. Deservea cititorii din zona industrială, având anual 3500-4000
cititori care împrumutau cea 65.000 voi.; elabora bibliografii la cerere şi
practica împrumutul interbibliotecar (ibidem, p. 49, sub voce).
50. - Biblioteca Clubului CFR- înfiinţată în anul 1952; în anul 1990 avea un
fond enciclopedic de peste 30000 voi. , catalog sistematic şi sală de lectură
cu 35 de locuri, organiza biblioteci filiale şi puncte de împrumut. Deservea
anual cea 2000 de cititori care împrumutau aproape 25000 voi., elabora
bibliografii la cerere şi practica împrumutul interbibliotecar (ibidem, p. 49,
sub voce).
51. - Biblioteca Sindicatului Liber de la Combinatul de Fibre Sintetice în anul 1990 avea peste 12.000 voi. (ibidem, p. 49, sub voce).
52. - Biblioteca Sindicatului Liber de la Combinatul de Utilaj Greu - în
anul 1990 avea peste 13000 voi. (ibidem, p. 49, sub voce).
53.- Biblioteca Sindicatului Liber de la Filarmonica de Stat "Moldova"în anul 1990 avea cea 3000 voi. (ibidem, p. 49 - 50, sub voce).
54. - Biblioteca Sindicatului Liber de la Grupul Întreprinderilor de
Gospodărie Comunală şi Locativă - în anul 1990 avea cea 5000 voi.
(ibidem, p. 50, sub voce).
55.- Biblioteca Sindicatului Liber de la Institutul de Cercetare şi
Proiectare (ICPROM) - în anul 1990 avea cea 3500 voi. (ibidem, p. 50,
sub voce).
56. - Biblioteca Sindicatului Liber de la Întreprinderea Comercială de
Mărfuri Alimentare - în anul 1990 avea peste 3000 voi. (ibidem, p. 50,
sub voce).
57. - Biblioteca Sindicatului Liber de la Întreprinderea Comercială de
Stat pentru Mărfuri Industriale - în anul 1990 avea cea 9000 voi.
(ibidem, p. 50, sub voce).
58. - Biblioteca Sindicatului Liber de la Întreprinderea Judeţeană de
Transport - în anul 1990 avea cea 6000 voi. (ibidem, p. 50 - 51, sub
voce).
59. - Biblioteca Sindicatului Liber de la Întreprinderea Metalurgică - în
anul 1990 avea cea 14.000 voi. (ibidem, p. 51, sub voce).
60. - Biblioteca Sindicatului Liber de la Întreprinderea Tehnoton - în anul
1990 avea cea 5000 voi. (ibidem, p. 51, sub voce).
61. - Biblioteca Sindicatului Liber de la Întreprinderea Textila - în anul
1990 avea peste 2500 voi. (ibidem, p. 51, sub voce).
62. - Biblioteca Sindicatului Liber de la Întreprinderea de Antibiotice - în
anul 1990 avea peste 15.000 voi., sală de lectură şi puncte de împrumut în
căminele de nefamilişti (ibidem, p. 51, sub voce).
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63. - Biblioteca Sindicatului Liber de la Întreprinderea de Confecţii - în
anul 1990 avea peste 2500 voi. (ibidem, p. 51, sub voce).
64. - Biblioteca Sindicatului Liber de la Întreprinderea de Industrializare
a Cărnii- în anul 1990 avea peste 3500 voi. (ibidem, p. 52, sub voce).
65.- Biblioteca Sindicatului Liber de la Întreprinderea de Maşini Agregat
şi Maşini Unelte Speciale- în anul 1990 avea peste 4000 voi. (ibidem, p.
52, sub voce).
66. - Biblioteca Sindicatului Liber de la Întreprinderea de Prelucrare a
Lemnului- în anul 1990 avea peste 3500 voi. (ibidem, p. 52, sub voce).
67. - Biblioteca Sindicatului Liber de la Întreprinderea de Prelucrare a
Maselor Plastice - în anul 1990 avea peste 4000 voi. (ibidem, p. 52, sub
voce).
68. - Biblioteca Sindicatului Liber de la Întreprinderea de Reţele Electrice
-în anul 1990 avea cea 4000 voi. (ibidem, p. 52, sub voce).
69.- Biblioteca Sindicatului Liber de la Întreprinderea de Ulei "Unirea" în anul1990 avea peste 3500 voi. (ibidem, p. 53, sub voce).
70. - Biblioteca Sindicatului Liber de la Întreprinderea Industrială
"Ţesătura"- în anul1990 avea cea 5ooq voi. (ibidem, p. 53, sub voce).
71. - Biblioteca Sindicatului Liber de la Intreprinderea pentru Livrarea
Produselor Petroliere - în anul 1990 avea peste 3000 voi. (ibidem, p. 53,
sub voce).
72. - Biblioteca Sindicatului Liber de la Regionala CFR Iaşi - în anul 1990
avea cea 2500 voi. (ibidem, p. 53, sub voce).
73.- Biblioteca Sindicatului Liber de la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase
-în anul 1990 avea cea 4000 voi. (ibidem, p. 53, sub voce).
74.- Biblioteca Sindicatului Liber de la Spitalul Clinic de Copii - în anul
1990 avea cea 3500 voi. (ibidem, p. 53 - 54, sub voce).
75.- Biblioteca Sindicatului Liber de la Spitalul Clinic Nr. 2- în anul 1990
avea cea 6000 voi. (ibidem, p. 54, sub voce).
76. -Biblioteca Sindicatului Liber de la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie
"Socola"- în anul 1990 avea cea 5000 voi. (ibidem, p. 54, sub voce).
77. - Biblioteca Sindicatului Liber de la Spitalul Clinic de
Pneumoftiziologie -în anul 1990 avea peste 3000 voi. (ibidem, p. 54, sub
voce).
78. - Biblioteca Sindicatului Liber de la Trustul Antrepriza de Construcţii
Industriale - în anul 1990 avea cea 10.000 voi. şi organiza puncte de
împrumut la căminele de nefamilişti şi şantiere (ibidem, p. 54, sub voce).
79.- Biblioteca Sindicatului Liber de la Trustul Antrepriza de Construcţii
Locale - în anul 1990 avea cea 10.000 voi. şi organiza puncte de împrumut
la căminele de nefamilişti şi şantiere (ibidem, p. 54, sub voce).
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În municipiul Paşcani existau în 1990:
80. - Biblioteca Clubului "Unirea" din Paşcani - continuatoarea Bibliotecii
Clubului de lectură "Unirea" - Paşcani, club fondat în anul 1896 de către
un grup de tineri muncitori feroviari; a fost mult timp singura bibliotecă
publică din oraş. A fost reorganizată după cel de-al doilea război mondial,
primind fonduri băneşti pentru cărţi şi salarii de la Întreprinderea
Mecanică de Material Rulant şi un spaţiu corespunzător pentru activitatea
de împrumut a cărţilor şi depozit. În anul 1990 avea cea 40.000 voi. cărţi şi
periodice, catalog alfabetic şi sistematic, sală de lectură cu 25 de locuri,
secţie de împrumut pentru adulţi şi copii. Organiza 5 puncte de împrumut
în secţiile întreprinderii, înscriind anual peste 2000 de cititori (ibidem, p.
55, sub voce).
81. - Biblioteca Sindicatului Liber de la Spitalul Clinic nr. 2 - în anul 1990
avea 6000 voi. (ibidem, p. 54, sub voce).
82. -Biblioteca Sindicatului Liber de la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie
"Socola"- în anul 1990 avea cea 5000 voi. (ibidem, p. 54, sub voce).
83. - Biblioteca Sindicatului Liber de la Spitalul Clinic de
Pneumoftiziologie - în anul 1990 avea peste 3000 voi. (ibidem, p. 54, sub
voce).
84. - Biblioteca Sindicatului Liber de la Trustul Antrepriză de Construcţii
Industriale - în anul 1990 avea cea 10.000 voi. şi organiza puncte de
împrumut la căminele de nefamilişti şi şantiere (ibidem, p. 54, sub voce).
85. - Biblioteca Sindicatului Liber de la Trustul Antrepriză de Construcţii
Locale - în anul 1990 avea cea 10.000 voi. şi organiza puncte de împrumut
la căminele de nefamilişti şi şantiere (ibidem, p. 54, sub voce).
Dat fiind faptul că imensa majoritate a întreprinderilor industriale în cadrul
cărora au funcţionat bibliotecile enumerate mai sus, nu mai există, desigur că nici
respectivele biblioteci nu mai există de câtva timp, dar nu ştim când şi în ce
împrejurări s-a făcut lichidarea lor.
În urma celor înfăţişate până aici, rezultă că segmentul numit biblioteci
specializate face numai teoretic parte din sistemul naţional de biblioteci.
Aparţinând unor institute de cercetare, instituţii, organizaţii şi asociaţii, ele sunt în
realitate izolate una de alta. În absenţa unor reglementări care să le determine
locul, aceste biblioteci împărtăşesc soarta instituţiilor în care sau pe lângă care
funcţionează. Este şi motivul pentru care, în termeni procentuali, în judeţul Iaşi
bibliotecile specializate au cunoscut dispariţia cea mai mare. Singura categorie de
biblioteci specializate despre a căror situaţie se cunosc unele lucruri (puţine,
disparate şi incomplete) sunt cele ale Institutelor de cercetare din subordinea
Academiei Române - Filiala Iaşi. Nu ştim nimic despre evoluţia, existenţa sau
desfiinţarea imensei majorităţi a bibliotecilor specializate care au existat pe lângă
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fiecare spital, întreprindere industrială, de transporturi, ale sindicatelor ŞI
cooperaţiei meşteşugăreşti, la Arhivele Naţionale ori în muzeele judeţului Iaşi.
Dintr-un alt punct de vedere, bibliotecile ieşene specializate despre care
avem ştiri, au în continuare şi cu prioritate funcţii de acumulare şi mai puţin de
informare. În ciuda declaraţiilor optimiste, cel mai adesea neacoperite de fapte,
colecţiile sunt reduse numeric, îmbătrânite; spaţiile sunt vechi, nemodemizate şi
lipsite de atractivitate; tehnologiile folosite sunt depăşite, serviciile oferite au un
nivel scăzut de informatizare, iar documentele electronice şi audio-vizuale sunt
insuficiente, toate acestea contribuind la scăderea constantă a numărului de
utilizatori. Aproape peste tot se constată lipsa unei evidenţe care să permită
realizarea unei panorame a tuturor activităţilor bibliotecii. Chiar dacă pe alocuri s-au
înregistrat şi realizări importante, în ansamblul lor aceste contradicţii fac ca
biblioteconomia românească "să rămână în urmă chiar şi atunci când
înaintează" 19 . Odată cu tehnologiile informatice, mediul în care funcţionează
bibliotecile s-a schimbat puternic, dar acestea încă nu s-au sincronizat cu
comportamentul informaţional al utilizatorilor. Serviciile prestate se limitează la
nivelul sălilor de lectură şi de împrumut, publicaţiile tipărite rămânând într-o
proporţie copleşitoare principala ofertă. Bibliotecile din cadrul institutelor de
cercetare tutelate de Academia Română sunt structuri hibride şi fac eforturi de
aliniere la nivelurile biblioteconomiei mondiale de secol XXI, în care operaţiunile
de constituire, de prelucrare şi de circulaţie a colecţiilor, cataloagele şi relaţiile cu
utilizatorii se derulează cu ajutorul computerului, în vreme ce sursele de informare
propriu-zise sunt încă pe suport tradiţional. Softurile de bibliotecă folosite sunt
neunitare şi nu permit partajarea resurselor, iar majoritatea paginilor de web sunt
departe de a fi atrăgătoare şi 1 sau funcţionale. Cu alte cuvinte, bibliotecile oferă în
mod informatizat doar adresa unui document, nu şi accesul propriu-zis la
informaţia conţinută de acesta. Concomitent, bibliotecile mici se află încă în
aproximativ aceeaşi situaţie ca acum o jumătate de secol.
Desigur, sărăcia endemică a bibliotecilor specializate ieşene, confruntate
cu o lipsă permanentă de mijloace materiale, nu este caracteristică doar judeţului
Iaşi. Bibliotecile nu pot depăşi nivelul economic general al ţării, mijloacele pe
care societatea le poate asigura acestui sector fiind puţine. În plus, în ansamblul
său, instituţia bibliotecilor a ocupat întotdeauna un loc marginal, inferior, în
structura aparatului de stat, situaţie care ţine, finalmente, de nivelul general de
cultură al societăţii.

19

România după douăzeci de ani, p. 23 (text de Andrei Marga).
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APLICAREA NOMENCLATOARELOR ARHIVISTICE
LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAŞI (1832-2014)
Rodica IFTIMI
Applying Archiving Nomenclatures at the Iaşi City Hali (1832-2014)
Abstract
THE CITY HALL of IAŞI is agreat creator and holder of documents, within the local
public administration. In accordance with the provisions of the Organic Regulation, in 1832
Eforia City of Iasi was established, an institution meant to co-ordinate the entire administration
of the city. Initially, it was called "muniţipal" and since 1833 it has been called Eforie
Oraşenească. Later, through the Anaphora no. January 135, January 1851, it was changed to the
town council, the name under which it functioned until 1864. By the communal law no. 394/31
March 1864, the City Council underwent a new organization, receiving the name of the Town
Hali of Iaşi commune. By Decree nr. 1016/15 August 1864, Dimitrie Gusti (1818-1887) was
appointed Mayor oflaşi. This document can be considered the "birth certificate" ofthe Iasi City
Hali. The first e1ected mayor oflasi was Leon Negruzzi in 1883.
The archive fund ofthe City Hali of Iaşi Municipality tota1s 1100 m.L., from the period
1832-1968. About the app1ication of the own archivist signs/nomenclatures to the permanent
estab1ishment and maintenance of the files created by the City Hali of Iasi, we can speak of
several stages: first, between 1873-1898; second, from 1899 to 1940. The general norms of
1957, 1961 and 1970, followed by its own norms of 1982 followed. The Law of National
Archives no. 16/1996 regulated the composition and app1ication of current nomenc1atures.
Keywords: City Hali, City Council, Communal Law, file, archiva1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAŞI reprezintă o instituţie fundamentală în

cadrul administraţiei publice locale şi, implicit, un mare creator şi deţinător de
documente. Începuturile acesteia precum şi cele dintâi documente emise îşi au originea
cu 185 de ani în urmă şi se regăsesc în patrimoniul arhivistic ieşean.
20
În conformitate cu prevederile Regulamentului Organic , în cursul anului
1832, a fost înfiinţată Eforia Oraşului Iaşi, instituţie cu caracter administrativ, menită să
coordoneze întreaga administrare a oraşului. Iniţial, a purtat denumirea de Sfat
"muniţipal"21 , iar în urma alegerilor din 11 aprilie 1833, a căpătat denumirea de Eforie
Orăşenească. Mai târziu, prin anaforaua nr. 135/22 ianuarie 1851, i s-a schimbat
22
denumirea în Sfat Orăşenesc , nume sub care a funcţionat până în anul 1864. Prin
Legea Comunală nr. 394/31 martie 1864, Sfatul Orăşenesc a suferit o nouă organizare,
Arhivele Naţionale laşi, colecţia Manuscrise, nr. 1665.
Regulamentul Organic al Moldovei, ediţie integrală realizată de Dumitru Vitcu şi Gabriel
Bădărău, cu sprijinul lui Corneliu Istrati, Editura Junimea, Iaşi, 2004, p. 224.
22
Gh. Balica, Primăria Municipiului Iaşi (1832-1949), în "Revista Arhivelor" nr. 111967, p. 152.
20
21
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primind numele de Primăria comunei Iaşi 23 . Instituţia era condusă de un primar şi de un
consiliu comunal, iar în anumite perioade de timp funcţionau, în locul acestora, aşa
numitele "comisii interimare". În Legea Comunală, care a stat la baza noii organizări
administrative, se detineau "comuna urbană", "primăria", "autoritate comunală",
"alegătorii comunali". Primul Consiliu Comunal a fost ales în data de 26 iulie 1864,
fiind compus din 17 persoane (Dim. Gusti, Dim. Zamfrrescu, Al. Racoviţă, Gh.
Cristofor, Teodor Tăutu, Emanoil Tighineanu, P. Lochman, Neculai Măcărescu, Const.
Panaitescu, Ioan 1. Ionescu, 1.1. Vasiliu, M. Ideriul, Teodor Boian, C. Balais, Gh.
Dulcescu, Teodor Codrescu, Scarlat Pastia. Prin Decretul Domnesc nr. 1016115 august
1864, Dimitrie Gusti (1818-1887) a fost numit :Erimar al Iaşilor. Acest document poate
4
fi considerat "actul de naştere" al Primăriei Iaşi • Primul primar ales al urbei Iaşi a fost
25
Leon Negruzzi, în anul 1883 .
Fondul arhivistic al Primăriei municipiului Iaşi, existent în depozitul nr. 2 de la
Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale (în continuare, se va utiliza forma
prescurtată, SJAN Iaşi) însumează aprox. 1.100 m.l., din perioada 1832-1968. Despre
istoricul şi importanţa acestuia s-au făcut referiri, încă din anii 1950, în principalele
publicaţii ale timpului 26 , iar în anul 1967 a văzut lumina tiparului monografia
arhivistului ieşean Gh. Balica27 , lucrare ce poate fi considerată cea mai completă
abordare arhivistică pe acest subiect, de până acum.
În urma consultării inventarelor întocmite de creator şi a unui număr
reprezentativ de unităţi arhivistice rezultă că dosarele se constituiau la registratură, în
ordinea întocmirii şi a înregistrării actelor, iar gruparea acestora se realiza pe probleme.
În cursul anului 1844 a apărut, pentru prima dată, un dosar cu titulatura "atingătoare de
feluri de pricini"28 . Următoarea schimbare în ordonarea dosarelor a intervenit în anul
1873, când s-a observat că primele 50-60 dosare erau constituite în baza aceloraşi
categorii de documente primite, primeau acelaşi număr de ordine (de inventar), urmând
ca celelalte să conţină, în ordinea intrării lor, documente privitoare la alte probleme ce
ţineau de competenţa Primăriei Iaşi. Se pare că, din anul 1899, dosarele au fost
constituite şi ordonate în baza unui nomenclator propriu, care s-a aplicat până la
începutul celui de-al Doilea Război Mondiaf 9 . În lucrarea citată, Gh. Balica afirma că
dosarele existente în arhiva Primăriei municipiului Iaşi nu se constituiau la
23

Ibidem, p. 152; "Monitorul" nr. 7511113 aprilie 1864, p. 341-344.
Ostap Constantin, Mitican, Ioan, Primăria Municipiului Iaşi. Pagini de istorie, evocări, legende,
Editura Tehnopress, Iaşi, 2001, p. 75-78.
25
Ibidem, p. 82.
26
Îndrumător în Arhivele Statului din Iaşi, voi. II, Bucureşti, 1956, p. 167-173; Îndrumător în
Arhivele Statului din Iaşi, voi. III, Bucureşti, 1959, p. 24; Arhivele Statului, 125 de ani de
activitate, 1831-1956, Bucureşti, 1957, p. 23.
27
Gh. Balica, op. cit., 1967
28
Gh. Balica, op. cit., p. 155. Adică acele dosare cu informaţii "diverse", întâlnite, frecvent, la
creatorii şi deţinătorii contemporani de documente. Vezi d. 8/1844, d. 11/1845, d. 511846, d.
7/1847, etc., din cadrul fondului Primăria municipiului Iaşi, inventar nr. 462 (Eforia Iaşi).
29
Gh. Balica, op. cit., p. 155.
24
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compartimentele creatoare de documente, ci la arhiva generală, după soluţionarea
actelor intrate prin registratură. La arhiva generală se predau numai materialele
preconstituite şi Wlele dosare cu conţinut financiar-contabil, pe bază de borderouri sau
de procese-verbale sumar întocmite. De asemenea, înaintaşul nostru arhivist afirma că
nu se CWloaşte existenţa unui indicator al termenelor de păstrare, necesar în mllilca de
arhivă a Primăriei municipiului Iaşi şi presupllilea că, dacă un astfel de instrument de
lucru a existat, atllilci exista sub o formă simplă, a înşiruirii documentelor din fondul
propriu, cu un singur termen de păstrare pentru documentele cu valoare istorică, şi
anume de 30 de ani, după care urma predarea lor către Arhivele Statului 30 .
Selecţionarea documentelor create de instituţii şi depuse la Arhivele Statului, în
număr foarte mare, comparativ cu posibilităţile acestora de depozitare, au constituit o
preocupare a conducerii Arhivelor Statului din Moldova şi a principalelor ministere,
încă din 1832. Intervenţiile scrise ale lui Gheorghe Asachi din anii 1832, 1838, 1839,
1843 şi 1848 adresate Marii Logofeţii a Dreptăţii (Ministerului de Justiţie), Sfatului
Administrativ, Visteriei Moldovei, Ministerului de Interne, vizau găsirea unor soluţii
pentru "uşurarea arhivei (a Arhivei Statului- sb. n.) de nămolul delelor" şi reducerea
volumului celor existente în depozitele instituţiilor creatoare, prin triere, urmată de
31
"desfiinţarea" acelora stabilite ca fiind nefolositoare •
Legea pentru chipul alegerii actelor ce se găsesc în Arhiva Statului a fost votată
32
de către Divanul Moldovei la 4 iunie 1853, publicată abia în ziua de 21 iulie 18551:i
pusă în aplicare imediat după aceea, prin şedinţe ale comisiei care stabilea valoarea 3
actelor aflate în depozitele proprii. Nu se menţiona nimic privitor la arhivele create de
34
instituţii şi păstrate în depozite le acestora . Nici Regulamentul pentru organizarea
5
Arhivelor StatuluP , din 1862, nu prevedea nimic în problema selecţionării arhivei
proprii a instituţiei Arhivelor sau a dosarelor aflate în păstrarea instituţiilor statului, în
calitatea lor de creatori şi deţinători de documente. În anii următori 36 , Arhivele Statului
din Iaşi au sesizat forul superior- Direcţia Generală a Arhivelor Statului şi organismele
#coordonatoare - Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Ministerul de Interne asupra distrugerii de documente de la creatori, prin vânzarea arhivei vechi drept
maculatură. Dacă prin Decizia nr. 2613/4 august 192637 se interzicea autorităţilor
publice să mai vândă, în comerţ, hârtia provenită din registre, dosare, chitanţiere,

30

Ibidem.
Gh. Ungureanu, Cu privire la selecţionarea arhivelor şi eliminarea materialelor nefolositoare,
în "Revista Arhivelor" nr. 1/1959, p. 92-96.
32
"Buletin, foaia publicaţiilor oficiale" nr. 57/1855.
33
Ibidem, p. 100-1 O1. Actele aflate în Arhiva Statului erau împărţite în şase categorii, iar genurile
de documente cu valoare istorică erau enumerate în art. 6, 7 şi 9 din lege.
34
"Buletin, foaia publicaţiilor oficiale Prinţipaţului Moldaviei" nr. 57/1855.
35
"Monitorul, jurnal oficial al Principatelor Unite" nr. 245/5 noiembrie 1862.
36
1872, 1906, 1907, 1928, etc. Vezi Gh. Ungureanu, op. cit., p. 104-105.
37
"Monitorul Oficial" nr. 184/19 august 1926, f. 12490; Gh. Ungureanu, op. cit., p. 106.
31

321
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia XII 1 20 17
concepte38 etc., mai târziu, Jurnalele Consiliilor de Miniştri din anii 1929, 1932, 1938 şi
1939 dădeau posibilitatea instituţiilor creatoare de documente să-şi distrugă propriile
arhive. Aprobarea Arhivelor Statului era solicitată rareori 39 . Prin Decizia nr. 193/7 iunie
40
1943 a Comisarului General al Preţurilor, Mihail Gr. Romaşcanu se perpetua
indiferenţa autorităţilor centrale de stat faţă de păstrarea arhivelor. Documentele din
arhiva instituţiilor reprezentau, în continuare, o sursă principală pentru asigurarea
cantităţilor de maculatură, cerută de către Oficiul de vânzare a hârtiei fabricată în ţară,
tuturor instituţiilor de stat şi private. Acestea erau obligate, în termen de 30 de zile de la
primirea circularei, să predea "toate arhivele vechi şi maculatura'.4 1 În textul deciziei nu
se precizează nimic relativ la selecţionarea documentelor vechi, cu implicarea şi
42
aprobarea Arhivelor Statului .
Revenind la fondul Primăria municipiului Iaşi, se poate afirma că prima
menţiune despre selecţionarea arhivei datează din 29 noiembrie 1884, când membrii
Consiliului Comunal au aprobat distrugerea, prin ardere, a condicilor pentru mărcile de
jugărit. Acestea trebuiau să fie inventariate, verificate de Curtea de Conturi şi aprobate
de Consiliu43 . Următoarea acţiune de eliminare a materialelor lipsite de valoare a avut
loc în primăvara şi iarna anului 1885, cu fmalizare în data de 19 martie 1886. Atunci,
Consiliul Comunal a votat arderea documentelor44 , la propunerea scrisă a ajutorului de
primar, desemnat să verifice şi să evalueze materialele propuse pentru îndepărtarea din
arhivă. Scopul acesteia îl constituia crearea spaţiului pentru depozitarea "dosarelor
lucrătoare", adică a celor cu valoare istorică. Alte documente ,,nefolositoare", au mai
fost eliminate şi în anii următori, dar în fond au rămas consemnate numai activităţile din
anii 1888, 1896, 1929. Nu se precizează folosirea vreunui normativ, pentru stabilirea
valorii documentelor45 . Tot în anul 1929, şeful arhivei din cadrul Primăriei propunea

Tot în art. 1 se preciza că "În fiecare an, până la 31 ianuarie, toate autorităţile vor face clasarea
registrelor, dosarelor, conceptelor, recipisierelor care trebuie scoase din servicii, comunicând
ministerului respectiv cantitatea de hârtie de care dispun în acest scop, în kg.", iar în art. 2 "Toată
această hârtie provenită din dosare, registre, concepte, etc., va fi predat Asociaţiei cercurilor de
ş.ospodine şi Societăţii pentru ocrotirea tinerelor, contra cost" - "Monitorul Oficial" nr. 18411926.
9
Gh. Ungureanu, op. cit., p. 106.
40
"Monitorul Oficial" nr. 132/9 iunie 1943; Gh. Ungureanu, op. cit., p. 107.
41
În art. 2 se menţiona şi preţul stabilit pentru hârtia rezultată: la o cantitate de 10 t., se plătea 4,70
lei/kg., iar tot ce se încadra sub acest prag, beneficia de 3 lei/kg. - "Monitorul Oficial" nr.
13211943, f. 5074.
42
Ibidem, p. 5074-5075.
43
Gh. Balica, op. cit., p. 156; Arhivele Naţionale Iaşi, fond Primăria municipiului Iaşi, d.
312/1884, f. 1.
44
Era vorba despre taloane şi mărci de jugărit, bilete de tranzit şi cotoare ale acestora, reţete
gratuite, taloane pentru venitul pieţei, bilete de evidenţa vitelor, certificate de conformitate
eliberate de veterinari pentru tăierea vitelor- Arhivele Naţionale laşi, fond Primăria municipiului
Iaşi, d. 31211884, f. 3-7.
45
Ibidem, f. 9-15.
38
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consiliului comunal înfiinţarea unei comisii de avizare a "hârtii lor vechi" 46 , din care să
facă parte şi un reprezentant al Arhivei Statului. Comisia rezultată a avut sarcina de a
"clasa hârtiile şi dosarele din arhivă, reţinându-se pentru păstrare acele care mai au
47
importanţă pentru municipiu" . Pentru selecţionările din anii 1930, 1934 1940, 1941,
1943 şi 1948 a fost solicitată (şi primită) aprobarea Arhivelor Statului 48 . Se avea în
vedere, mai ales, art. 6 din Legea de organizare a Arhivelor Statului din anul 1925,
potrivit căruia nici un document arhivistic mai vechi de 30 de ani nu se poate vinde fără
autorizaţia Direcţiei Generale a Arhivelor Statului49 . În circulara nr. 21440K/1 O august
1929 a direcţiei Contabilitate din cadrul Ministerului de Interne se punea accentul pe
grija faţă de selecţionarea materialului arhivistic mai nou de 30 de ani "ca să nu se
permită a se înstrăina din registraturi şi arhive decât materialul absolut inutil adevărata
maculatură, avându-se în vedere că pentru posteritate prezintă interes nu numai acte
privitoare la chestiunile ce astăzi par mari, proeminente, ci orice material care poate
contribui la cunoaşterea unui domeniu oarecare din vieaţa şi cultura poporului
nostru"50 . Termenul de 30 de ani pentru păstrarea "dosarelor ordinare" este precizat şi
în art. 4, cap. 4 din Regulament de organizarea şi funcţionarea serviciilor Primăriei
municipiului de categoria I Iaşi "după care se varsă Direcţiunii Regionale a Arhivelor
Statului Iaşi, potrivit legii de organizare a acesteia din 1925"51 •
După cel de-al Doilea Război Mondial, am găsit trei menţiuni documentare
privind utilizarea nomenclatoarelor sau a indicatoarelor cu termene de păstrare pentru
documentele create în cadrul administraţiei publice. Mai întâi, Instrucţiunile Generale
nr. 6720127 noiembrie 1957, pentru organizarea şi funcţionarea arhivelor organelor şi
instituţiilor de stat, ale organizaţiilor economice socialiste şi ale organelor obşteşti, cu
INDICATORUL-TIP cuprinzător al termenelor de păstrare a dosarelor, registrelor şi a
altor materiale documentare comune organelor şi instituţiilor de stat, organizaţiilor
2
economice socialiste şi organizaţiilor obşteşt/ , elaborate de către Direcţia Generală a
Arhivelor Statului din România, constituiau veritabile "norme tehnice" pentru
activitatea arhivistică de la creatorii şi deţinătorii de documente. Încă din primul capitol
se insista asupra "importanţei politice, istorico-ştiinţifice şi practice" a documentelor şi,

În această categorie se încadrau dosarele, registrele, chitanţierele, condicile. Vezi Arhivele
fond Primăria municipiului Iaşi, d. 611929, f. 26.
47
Ibidem, f. 29.
48
Gh. Balica, op. cit., p. 157-158.
49
"Monitorul Oficial" nr. 151115 iulie 1925.
50
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Primăria municipiului Iaşi, d. 6/1929, f. 41.
51
Ibidem, d. 27911942, f. 9.
52
În fondul propriu al Arhivelor Naţionale Iaşi, Arhiva de Cancelarie, în d. 111958, am găsit
informaţii privitoare numai la primirea adresei de la DGAS şi întocmirea unei situaţii cu necesarul
pentru filialele subordonate, creatori. Textul propriu-zis, tipărit sub forma unei broşuri, a fost
înregistrat la biblioteca documentară a Arhivelor Statului Iaşi sub nr. de inventar 13974/1991 şi la
formatul 1 cu nr. 4485.
46

Naţionale Iaşi,
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implicit, pe rolul şi atribuţiile arhivei instituţiilor53 • În cap. II era prezentat modul de
întocmire a nomenclatorului, iar la ultimul paragraf, nr. 19, se menţionau termenele de
păstrare a documentelor create: a) 3-15 ani, în arhiva instituţiei, pentru materialele
documentare cu "valoare istorica-ştiinţifică şi politică", din momentul expertizării lor,
după care erau predate Arhivelor Statului, pentru păstrare permanentă 54 ; b) în funcţie de
termenele stabilite în indicator, materialele cu valoare practică temporară erau predate
ca ,,nefolositoare", potrivit instrucţiunilor de expertizare55 • Capitolul VIII, intitulat
"Selecţionarea materialelor documentare", cuprindea direcţiile de lucru în vederea
eliminării anuale a documentelor expirate, numai cu aprobarea Direcţiei Generale a
56
Arhivelor Statului sau a "organelor sale" regionale . La sfărşitul broşurii se regăseşte
57
Schema de clasarea materialelor , în baza căreia a fost întocmit INDICATORUL-TIP
cuprinzător al tennenelor de păstrare a dosarelor, registrelor şi a altor materiale
documentare comune organelor şi instituţiilor de stat, organizaţiilor economice
socialiste şi organizaţiilor obşteşti. Acesta conţine 403 "categorii de materiale",
structurate pe 14 mari direcţii, notate cu cifre romane, care, la rândul lor, cu~rindeau
mai multe servicii/birouri, notate cu litere majuscule A, B, C, D, etc. . Rolul
indicatorului-tip era de a "unifica nomenclatura diverselor categorii de materiale
documentare comune instituţiilor şi organizaţiilor, precum şi termenele de păstrare
pentru aceste materiale"59 . Nu avem cunoştinţă despre aplicarea Indicatorului-Tip la
selecţionarea documentelor expirate din cadrul Primăriei municipiului Iaşi.
De asemenea, nu ştim în ce măsură au fost respectate Instrucţiunile nr.
381312 7.12.1961 pentru expertizarea materialelor documentari 0 , elaborate de către
Direcţia Generală a Arhivelor Statului şi tipărite în anul 1958. Având la baza emiterii
lor aceleaşi acte normative61 ca şi precedentele, acestea insistau pe importanţa păstrării
permanente a documentelor cu valoare "politică şi ştiinţifică" precum şi pe rolul
comisiilor de expertizare a documentelor. Erau prezentate, pe larg, atribuţiile comisiilor
de expertiză de la organizaţiile socialiste şi principiile de expertizare62 a materialelor
Instrucţiuni Generale nr. 6720/27 noiembrie 1957, pentru organizarea şi funcţionarea arhivelor
organelor şi instituţiilor de stat, ale organizaţiilor economice socialiste şi ale organelor obşteşti
pn continuare, Instrucţiuni Generale ... ), 1 4485, p. 5-7.
4
A se vedea şi art. Il din H.C.M. nr. 1119/17 iulie 1957, prin care se stabilea că Direcţia
Generală a Arhivelor Statului administra Fondul Arhivistic de Stat al R.P.R. Acesta (F.A.S.) a fost
înfiinţat prin Decretul nr. 353/26 iulie 1957.
55
Instrucţiuni Generale ... , p. 1O.
56
Ibidem, p. 24.
57
Ibidem, p. 85-86. Schema cuprinde lista celor 14 direcţii, cu structurile subordonate şi cu
corespondenţa numărului de pagină din Indicator.
58
Ibidem, p. 45- 83.
59
Ibidem, p. 82.
60
Şi aceste Instrucţiuni ... au fost tipărite sub formă de broşură şi au fost înregistrate la biblioteca
documentară a Arhivelor Statului laşi sub nr. de inventar 13250/1991 şi la formatul 1 cu nr. 4057.
61
H.C.M. nr. 1119/17 iulie 1957; Decretul nr. 353/26 iulie 1957.
62
Instrucţiuni nr. 3813/1961, p. 3-1 O.
53
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documentare create atât înainte cât şi după punerea în aplicare a Instrucţiunilor
6
Generale nr. 6720/1957. Pentru fiecare caz în parte se exemplifica modelul de "listă
de selecţionare", împreună cu instrucţiunile de completare.
Apoi, în anul 1970, tot DGAS, prin serviciul Organizare, Evidenţă şi Control, a
confirmat o serie de patru "Nomenclatoare-indicatoare", la propunerea Comitetului de
64
Stat pentru Economia şi Administraţia Locală, pe care le-a distribuit în teritoriu •
65
66
Dintre acestea, două se adresau consiliilor populare municipale şi orăşeneşti , fiind
structurate pe direcţii şi servicii, cu termene de păstrare ale documentelor ce variau
între 2-15 ani, la care se adăuga un corp important de dosare cu termen de păstrare
permanent, specific fiecărei structuri în parte. În baza Decretului nr. 453/1969,
Comitetul de Stat pentru Economia şi Administraţia Locală a elaborat Instrucţiuni cu
privire la evidenţa, circulaţia şi păstrarea actelor comitete/ar executive ale consiliilor
populare, organelor locale de specialitate ale administraţiei de stat şi direcţiilor
economici 7 , material distribuit la nivelul tuturor judeţelor, spre însuşire şi aplicare.
Articolul 27 face referire la funcţionarea comisiei de expertizare68 a documentelor, iar
articolele 28 şi 29 oferă lămuriri privitoare la selecţionarea documentelor şi predarea
arhivei constituite la Arhivele Statului 69 .
70
La lucrările de selecţionare întocmite anterior apariţiei Legii Arhivelor
Naţionale nr. 16/1996 şi verificate de mine, în arhiva comisiei de selecţionare a
instituţiei noastre, am constatat că în adresele de înaintare ale lucrărilor se menţiona
utilizarea "Indicatorului Consiliului Popular Municipal", fără un reper cronologic
alăturat, iar în referatele arhivistului/arhiviştilor se menţiona, în cel mai bun caz,
folosirea "indicatorului propriu" sau a "Indicatorului din anul1982 a CPCP". Atât.
În baza prevederilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 1611996 şi în deplină
concordanţă cu necesităţile instituţionale, responsabilii cu activitatea arhivistică din
Ibidem, p. 7. Anexa nr. 1 era recomandată pentru selecţionarea fiecărui fond, în parte; anexa nr.
2 se folosea la selecţionarea globală a materialelor de acelaşi fel (boniere, chitanţiere, foi de
pontaj, dublete, etc.); anexa nr. 3 corespundea materialelor nefolositoare păstrate în ordinea
cronologică a înregistrării lor, utilizându-se registrele de intrare-ieşire existente.
64
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Arhiva de Cancelarie, d. 4111970, f. 1.
65
Nomenclatorul-indicator al actelor comitete/ar executive ale consiliilor populare municipale şi
al sectoare/ar municipiului Bucureşti, precum şi al actelor organelor locale de specialitate ale
administraţiei de stat".
66
Nomenclatorul-indicator al actelor comitete/ar executive ale consiliilor populare orăşeneşti,
precum şi ale organelor locale de specialitate ale administraţiei de stat.
67
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Arhiva de Cancelarie, d. 4111970, f. 2-11.
68
În dreptul multor categorii de dosare din nomenclatoarele amintite mai sus, întâlnim
prescurtarea C.E., pentru comisia de expertizare, cu rol în evaluarea valorii documentar-istorice
sau practice a unor documente din arhiva instituţiilor respective.
69
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Arhiva de Cancelarie, d. 4111970, f. 10.
70
Am verificat lucrările de selecţionare înregistrate în registrul de intrare-ieşire al comisiei de
selecţionare sub nr. 128/1989, nr. 10411993, nr. 16/1994, cu anii extremi 1957-1989, pe
considerentul acoperirii unei perioade destul de mari din punct de vedere cronologic, pentru care
să se fi utilizat unul sau mai multe normative de lucru.
63
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cadrul Primăriei municipiului Iaşi au purces la întocmirea nomenclatorului arhivistic
propriu. Au rezultat două normative de lucru, primul confirmat de către Direcţia
Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale în anul 1999, iar al doilea în anul 2008. Pe
parcursul controalelor de fond şi de revenire, efectuate în cursul anilor 2009 şi 20 Il, s-a
putut constata modul diferenţiat de aplicare a celor două normative, precum şi
necesitatea elaborării unui alt nomenclator arhivistic corespunzător noii structuri
organizatorice a instituţiei. Realizarea ultimului nomenclator, în cursul anului 2012, a
însemnat o provocare arhivistică veritabilă, atât pentru mine, în calitate de coordonator
cât şi pentru colectivul implicat în munca directă cu documentele, având în vedere că
Primăria municipiului Iaşi cuprindea 1O direcţii, cu multe servicii, compartimente şi
birouri, iar materialul rezultat însuma aproximativ 80 pagini. Concomitent cu munca de
întocmire a nomenclatorului, am avut în vedere şi partea de instruire a salariaţilor
fiecărei structuri pentru aplicarea acestuia, începând de la constituirea fiecărei unităţi
arhivistice în parte şi până la fmalizarea acestora, la sfârşitul anului calendaristic.
Primăria municipiului Iaşi a fost şi rămâne un mare creator de documente 71 , iar
serviciul Secretariat - Consiliu Local - Arhivă depune mari eforturi în vederea
gestionării arhivei curente, cu ajutorul a doi salariaţi, distribuiţi temporar la depozitul de
arhivă, în condiţiile unui personal subdimensionat la nivelul întregii instituţii. De altfel,
numărul salariaţilor repartizaţi arhivei a fost totdeauna insuficient, raportat la volumul
de lucrări din registratură şi la efortul lucrătorilor de la depozitul de arhivă de a constitui
dosarele pe probleme, în ordinea înregistrării lor. Dacă în anul 1832, figurau 3
72
"scriitori", în anull927 arhiva dispunea de 5 salariaţi , în anul 1935 erau 13 salariaJi
iar în anul 1942 documentele menţionau existenţa "Biroului Arhivei şi Registraturii"7 ,
condus de un arhivar şi având 1O salariaţi: "un arhivar, un re~istrator, un arhivar ajutor,
un registrator ajutor, patru impiegaţi, doi cusători de dosare" 4 • Atribuţiile personalului
desemnat la arhivă erau precizate, clar, în Regulamentul de organizare şi funcţionare a
75
serviciilor din cadrul Primăriei municipiului Iaşi •
În concluzie, putem afirma că problema aplicării nomenclatoarelor şi, implicit,
a selecţionării documentelor expirate a constituit o preocupare a factorilor responsabili
din administraţia de stat, locală şi centrală, încă de la înfiinţarea instituţiei. Din păcate,
legislaţia arhivistică a fiecărui timp istoric, în parte, a răspuns doar imperativelor
societăţii româneşti, nu şi interesului Arhivelor Statului, susţinut prin toate mijloacele
specifice, pentru salvarea şi păstrarea documentelor cu valoare istorică create de
instituţiile statului, întreprinderi particulare şi personalităţi ale ştiinţei şi culturii
Pentru perioada 1969-2011, am aproximat o cantitate de aprox. 5.500 m.l. de arhivă.
Gh. Balica, op. cit., p. 154. Este vorba de "un şef de serviciu, un subşef de serviciu, un subşef de
birou, un impiegat şi un cusător de dosare". Vezi şi Arhivele Naţionale Iaşi, fond Primăria
Municipiului Iaşi, d. 6/1928, f. 5.
73
Gh. Balica, op.cit., p. 154. Biroul figura în cadrul serviciului Administrativ al secţiei
Administrative a Primăriei municipiului Iaşi.
74
Ibidem, p. 154. Vezi şi Arhivele Naţionale Iaşi, fond Primăria municipiului Iaşi d. 279/1942, f. 8.
75
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Primăria municipiului Iaşi d. 279/1942, f. 8-9.
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româneşti.

De asemenea, nu cred că este corect să judecăm trecutul arhivistic al
noastre numai din perspectiva documentelor întocmite de arhivişti în munca
de îndrumare şi control sau după verificarea lucrărilor de selecţionare şi apoi să criticăm
lipsa unor informaţii privitoare la instrumentele de lucru folosite sau la cadrul legal
arhivistic în vigoare. Sigur, reconstituirea arhivistică a unor operaţiuni, a unui domeniu,
cu date şi informaţii risipite în timp şi spaţiu, implică riscul unui rezultat incomplet şi
oarecum nefinalizat, dar presupune şi o provocare aşteptată şi asumată în totalitate.
instituţiei
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DESTINUL UNUI SOCIAL-DEMOCRAT:
GEORGE GRIGOROVICI (1871-1950)
DOCUMENTE DIN ARHIVELE SUCEVENE
Dr. Doina-Iozefina IA VNI
The Destiny of a Social Democrat: George Grigorovici (1871-1950).
Documents from Suceava Archives
Abstract
During the operation of organizing the funds and collections of The Suceava
County Department of The National Archives, in 2012, we have identified a number of
24 (twentyfour) archiva1 units, created between 1899 and 1950, about 0,07 meters of
documents, inscriptions and photos regarding the life and activity of the Bucovina
socialist George Grigorovici, or some of his family members.
The documents were donated by Radu Grigorovici, member of the Romanian
Academy, in the year 2000, through Mr. Petru Rusşindilar, who exploited this heritage in
his work George Grigorovici and the Social-Democracy in Bucovina from 1998. The
documents reflect significant moments from George Grigorovici's biography and career,
being one ofthe most valuab1e personal funds ofthe National Archives in Suceava.
Keywords: socialist George Grigorovici, Destiny, Bucovina, Documents.

George Grigorovici este cunoscut drept un precursor al socialismului în
Bucovina, luptător consecvent pentru idealul nostru naţional, şi militant socialdemocrat de primă mărime prin toată gândirea, acţiunea şi activitatea publică
îndelungată. Gândirea sa profundă a fost susţinută de o cultură vastă, multilaterală
şi mereu împrospătată, un minunat talent de expunere şi oratorie deosebită,
captivantă. Multe din ideile charismaticului lider al social democraţilor,
personalitate legendară a Cernăuţilor, cu barba sa impozantă, îşi păstrează şi astăzi
actualitatea 1•
George Grigorovici s-a născut la 4 mai 1871, în Bucovina, la Storojineţ,
fiind fiul învăţătorului Vasile Grigorovici şi al Alexandrei, născută Timeu. Este
fratele filologului Emanuil Grigoroviţă şi tatăl academicianului Radu Grigorovici
unicul său fiu, născut la 20.11.1911. Urmează Liceul de băieţi din Rădăuţi (18851892), apoi Facultatea de Medicină din Viena ( 1892-1898). A fost liderul mişcării
socialiste din Bucovina şi redactor la Gazeta Poporului (Volkspresse), publicaţie
1
Petru Rusşindilar, George Grigorovici şi social-democraţia În Bucovina, Editura Fundaţiei
Constantin Titei Petrescu, Bucureşti, 1998, 198 p. 7
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de orientare socialistă. A fost, de asemenea, membru marcant al Partidului Social
Democrat din Bucovina. La 1O octombrie 1903 se căsătoreşte, la Viena, cu Tub a
Pisterman, devenită în 1906 doctor în filozofie şi, ulterior militantă socialdemocrată marcantă. În anul 1906 a fondat prima publicaţie socialistă în limba
română, intitulată "Lupta". În anul 1907 devine membru în colectivul de
conducere al revistei "Viitorul Social", iar în anul 1911, deputat în parlamentul
din Viena, unde a acţionat pentru obţinerea de drepturi pentru muncitori şi
aplicarea unor reforme în acest sens în
Bucovina.
În anul 1920 devine deputat în Parlamentul
României întregite, iar în anul 1921 preşedintele În
Comitetului Executiv al Federaţiei Partidelor
Socialiste din România. În perioada 1936-1938 a
fost preşedinte al Comitetului Central al Partidului
Social Democrat din România2 . Între anii 19391944 nu a mai activat în Partidul Social Democrat,
acesta fiind scos în afara legii. În urma alegerilor din
1-2 iunie 1939, a fost ales senator, alături de alţi
lideri social-democraţi, fiind numit şi ministru
subsecretar de stat la Departamentul Muncii, unde
s-a apreciat că a desfăşurat o activitate benefică în
favoarea muncitorilor, funcţionarilor şi meseriaşilor.
După anul 1944 i s-a refuzat revenirea în Partidul Social-Democrat. De altfel, după
congresul de "unificare" al Partidului Comunist Român şi Partidului Social Democrat,
din 21-23 februarie 1948, sub titulatura de Partidul Muncitoresc Român, au avut loc
mai multe valuri de arestări ale unor lideri social-democraţi din ţară. Arestat la 13 iulie
1949, a murit la 18.Vll.1950, în închisoarea Văcăreşti.
Cu ocazia operaţiunii de sistematizare a fondurilor şi colecţiilor din depozitele
proprii, în anul2012, am depistat un număr de 24 de unităţi arhivistice, cu anii extremi
1899-1950, în cantitate de 0,07 ml, documente, reprezentând înscrisuri şi fotografii
privind viaţa şi activitatea socialistului bucovinean George Grigorovici, sau a unor
membri ai familiei sale.
Documentele au fost donate la SJAN Suceava, de către academicianul Radu
Grigorovici, în anul 2000, prin domnul Petru Rusşindilar, cel care, de altfel, a valorificat
această zestre documentară în lucrarea sa George Grigorovici şi social-democraţia din
Bucovina apărută în 19983 .Documentele au fost constituite de către subsemnata în
2

Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, Suceava, 2004, p. 456.
Petru Rusşindilar, George Grigorovici şi social-democraţia în Bucovina, Editura Fundaţiei
"Constantin Titei Petrescu", Bucureşti, 1998, 198 p.
3
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Fondul personal George Grigorovici (1899-1950) F. 816, I. 655, cuprinzând 24 u.a. şi
cantitate de 0,07 m.l. şi ordonate, în anul2012, după următoarea schemă:
A. Documente personale;
B. Documente rezultate din activitatea de lider social-democrat;
C. Manuscrise;
D. Documente aparţinând Tatianei Grigorovici (soţia);
E. Fotografii;
Dintre documentele de stare civilă,
semnalăm prezenţa în fond a unui extras din
registrul stării civile pentru născuţi, pe anul 1950
a Comitetului Provizoriu al oraşului Bucureşti,
întocmit după certificatul de naştere 4 a lui
George Grigorovici şi altele două după
certificatul de căsătorie şi cel de botez5 , unde
figurează ca naşi Teodor şi Ioan (Iancu) Flondor,
fiii boierului din Storojineţ.
De asemenea, este prezent aşa numitul
ABSOLUTORIUM, echivalentul certificatului de
licenţă, care nu era prevăzut în programele de
studiu din învăţământul superior austriac şi care
atestă faptul că George Grigorovici a studiat la
Facultatea de Medicină din Viena "din semestrul
de iarnă al anului 1892/93 până în semestrul de
iarnă al anului 1897/1898, având "studiile complet terminate". Documentul, care
cuprinde şi titlul prelegerilor, numele cadrelor didactice şi rezultatele obţinute de
acesta în perioada 189211893 până în semestrul de vară al anului 1897/1898, mai
precizează că "atestarea candidatului s-a realizat de către sesiunea academică din
anul următor ( 1897811899)". Certificatul este eliberat de către Decanatul
Facultăţii de Medicină de la Universitatea din Viena, la 7 august 1899 6 . O altă
adeverinţă, prezentă în fond, eliberată de Decanatul aceleiaşi facultăţi, la 14 iunie
1901, atestă, de asemenea, absolvirea studiilor de medicină şi valabilitatea
7
ABSOLUTORIUMULUI, eliberat în anul1899 .
Am stăruit asupra acestor documente deoarece principalul exeget, Petru
Rusşindilar, în lucrarea sa remarcabilă de altfel, afirmă că acesta şi-a finalizat
studiile universitare în anul 1901 8 .
Arhivele Naţionale Suceava, fond personal George Grigorovici, d. A1 / 1950, f. 1.
Idem, A 2/1923 , f. 1.
6
Idem, d. A 4/ 1899, f. 1-2.
7
Idem, d. A 5/1901. F. 1.
8
Petru Rusşindilar, op.cit., p. 15.
4

5
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Cea mai mare pondere (8 ua.), între documentele prezente în fond, o au
cele rezultate din activitatea sa politică, de lider social-democrat. Acestea
reprezintă pagini de presă cuprinzând micromedalioane privind activitatea sa,
referinţe şi fotografii , interviuri sau interpelări parlamentare, articole pe probleme
muncitoreşti , cărţi poştale apărute la Viena sau în Rusia, reprezentând diverse
publicaţii social-democrate. Un Taschen Kalendar (calendar de Buzunar) apărut la
Viena, în 1908, cu~rinde şi un micromedalion şi o fotografie de epocă a lui
George Grigorovici.
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Fondul păstrează, de asemenea, un registru cuprinzând texte ale unor
articole publicate şi nepublicate, discursuri sau diferite reflecţii pe teme politice,
scrise în cea mai mare parte cu creionul şi care, s-a apreciat deja, vădeau
preocuparea sa pentru adaptarea tacticii şi strategiei mişcării social-democrate din
9

Arhivele

aţionale Suceava, fond cit., d. B 2/ 1908 f. 72 .
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România Mare la realităţile din ţară şi Bucovina, pe probleme ca: "Reforma
agrară", "Parlamentarismul", sau "Tactica" ş.a.
Analizând realităţile social-politice din primii ani după Unirea Bucovinei
cu România, acesta aprecia că ceea ce "lipseşte îndeosebi acestui stat este
democraţia" 10 iar "Cucerirea democraţiei este primul pas care va ridica clasa
muncitoare la nivelul de clasă dominantă. Şi precum în chestia agrară nu putem
face sărituri de la sistemul feudal latifundiar la cel comunist, astfel şi în chestiunea
proletară de la oraşe nu putem trece de la primele încercări ale capitalismului mare
de-a dreptul la socializare ... E o fatalitate ca exemplul Rusiei să fie urmat orbeşte.
Trebuie să ne obişnuim să vedem în bolşevismul inconştienţilor, a acelora care
de-abia prin război au ajuns să se intereseze de mişcarea noastră, ca un semn de
deşteptare a conştiinţei de clasă ... Lupta pentru cucerirea puterii politice este lupta
pentru cucerirea democraţiei. Aici zace tactica momentană a social-democraţiei
11
din România Mare" .
Alte documente reflectă punctul său de vedere faţă de realităţile din
Bucovina, de pildă în interviul acordat ziarului " Presa" din 1O mai 1919, Nu
Înţeleg guvernare fără Parlament, purtând subtitlul Cauza românească În
Bucovina suferă din cauza procedeelor naţional-liberale. Regimul decretelor-legi,
un regim misterios. Ce crede d. Grigorovici de politica d-lui AL. Marghiloman.
În preambul interviului, reporterul nota: "Cine a văzut manifestaţia
socialistă de la 1 mai a.c., din capitala Bucovinei, capătă un puternic indiciu al
importanţei partidului socialist bucovinean de subt conducerea d-lui Grigorovici.
De aceea am crezut ca o datorie să caut să stau de vorbă cu şeful socialiştilor,
pentru ca să redau publicului ieşean un interesant aspect al vieţii politice din
această ţărişoară românească. L-am găsit în modesta locuinţa, într-o aripă a
spitalului maternităţii - puţin suferind şi de la primele cuvinte pe care le-a
pronunţat cu dulceaţă şi blândeaţă m-am simţit captivat aşa că nici n-am simţit
când a trecut o oră şi jumătate de convorbire neîntreruptă".
În cadrul interviului, socialistul bucovinean, analizând deznodământul
conflictului dintre gruparea autonomiştilor în frunte cu Ion Nistor şi curentul
12
centralist , aprecia: "Guvernul central a făcut o mare greşeală, procedând aşa cum
a procedat cu dl. Flondor. Din două cauze principale: 1) prima că Iancu Flondor cu tot conservatorismul său - se bucură de încredere a 80 % din populaţia
Bucovinei: partidul socialist, partidul ţărănesc, democrat a lui Scarlat şi Dori
Popovici, partidul domniei sale, naţionalităţile. 2) în al doilea rând, Iancu Flondor
a reprezentat în Bucovina curentul iredentist din care cauză a avut totdeauna
10

Arhivele Naţionale Suceava, fond cit., d. C 1/1919, f. 15.
Ibidem, t: 17-18.
1
~ Doina Alexa, Ion Nistor - dimensiunile personalită{ii politice şi culturale. Râdâu{i-Bucovina.
2000, p. 174-234
11
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inconveniente din cauza autorităţilor. .. Iancu Flondor a rămas aici în Bucovina în
timpul cât populaţia suferea ororile războiului, iar atunci când a sosit momentul
libertăţii a luat steagul şi a scuturat jugul austriac ducând Bucovina la picioarele
Regelui Ferdinand. Referindu-se la rolul său în unirea Bucovinei cu România
releva faptul că "eu l-am sfătuit pe Iancu Flondor să-şi menţină Sfatul Naţional
(cum au făcut ardelenii), până la încheierea păcii de la Versailles .... Nu aşa că
Iancu Flondor ar fi avut astăzi un sprijin în Sfatul Naţional şi n-ar fi văzut
Bucovina dată pe mâna pribegilor (gruparea naţionaliştilor intrigrişti, conduşi de
Ion Nistor, ns.), care au devenit unelte ale liberalilor din Regatul vechiu?"
Referitor la poziţia guvernului naţional-liberal, în criza bucovineană, îşi exprima
opinia că "Un guvern cuminte n-ar fi procedat aşa dacă s-ar fi informat de forţa
politică a lui în Bucovina. Şi din această cauză suferă însăşi cauza românească. O
mărturisesc cu tristeţe, însă trebuie spus. . . . Fără parlament nu înţeleg
guvernare ... E o copilărie să se spună că nu se pot face alegeri pentru Parlament.
Atunci va fi control şi nu vom mai trăi acest regim de decrete legi." 13
Privitor la Alexandru Marghiloman, aprecia că "Este un mare bărbat de
stat, cinstit şi a adus mari servicii României. Sunt indignat de tot ce se face în
contra acestui om politic, care chemat, rugat de coroană să ia puterea, primind i-a
scăpat. Ştiu ei prea bine ce mult le-a servit D. Marghiloman şi acum după ce i-a
trecut puntea, au uitat". Întrebat, în cadrul aceluiaşi interviu, despre perspectivele
României în perioada interbelică răspundea: "Aceasta depinde de vrednicia şi
înţelepciunea oamenilor politici conducători. De noi depinde să stăpânim ambele
drumuri mari europene: Adriatica şi Marea Neagră" 14 • Ca deputat de Cernăuţi, în
Parlamentul României, în urma alegerilor din iunie 1931, la Il decembrie 1931
îşi exprima punctul de vedere cu privire la conversiunea datoriilor agricole sau
alte probleme fiscale. Într-un un articol publicat în Gazeta Muncii şi Asigurărilor
Sociale, din data de 1 iunie 1940, Cornel Todea, directorul Casei, cu ocazia
inaugurării noului local al Casei Asigurărilor Sociale din capitală, aprecia, că
ministrul Mihail Ralea, a fost ajutat "de omul care şi-a legat întreaga sa viaţă, OI.
ministru subsecretar de stat Radu Grigorovici, apostol al cauzei muncitoreşti, nu
numai prin înfăţişare, dar şi printr-un pilduitor trecut, bun cunoscător al problemelor
sociale, cu un aport deosebit în constituirea consiliului Naţional al Societăţii
15
"Muncă şi Voie Bună", la 30 mai 1940 •
Secţiunea D, intitulată Documente aparţinând Tatianei Grigorovici,
cuprinde înscrisuri privind ultima etapă a vieţii omului politic, respectiv arestarea,
Ia 13 iulie 1949, detenţia şi moartea sa în închisoarea Văcăreşti, la 19 iulie 1950.

13
1

Arhivele Naţionale Suceava, fond cit., d. B 3/1919, f 1.

~ Ibidem.

15

Idem, d. B 5/1940. Gazeta Muncii şi Asigurărilor Sociale, An XI, Nr. 31, 1 iunie 1940, f 1-3.
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Testamentul Tatianei Grigorovici Declaraţia mea in caz de arestare.
Testament care va fi deschis după moartea mea 16, cuprinzând 28 de pagini
olografe, a fost apreciat drept un adevărat rechizitoriu la adresa regimului
comunist din România, ceea ce reflectă ţinuta ei demnă şi principială, de adevărat
17
fruntaş al social-democraţiei române . Aceasta a fost scrisă la 1 iulie 1950,
reprezentând un testament, sigilat, care a fost deschis după moartea acesteia, care
se sinucide în anul 1952. Considerând că documentul are profunde conotaţii
istorice şi emoţionale, reproducem in extenso câteva fragmente.
"Mă arestaţi fiindcă presupuneţi că sunt adversară a regimului comunist şi
nu vă înşelaţi. Sunt adversara voastră, fiindcă, după părerea mea, compromiteţi
ideea socialismului ştiinţific, o idee pentru care eu şi soţul meu am luptat o
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către om să dispară, iar
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~~ ~ munca să devină baza
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fi~~ societăţii şi singurul
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n
izvor de existenţă al
fiecărui
membru al
acestei societăţi. Scopul final al socialismului este fericirea omului, a omului ca
atare, prin desfiinţarea exploatării economice 18• - Noi n-avem nici un drept să
aţâţăm în propaganda noastră socialistă pe lucrători contra foştilor boieri, foştilor
capitalişti şi foştilor burghezi . 19 A urmări pe foştii burghezi, a-i exclude din
câmpul muncii , a le lua pensiile, cu un cuvânt a-i trata parcă n-ar fi şi ei oameni,
aceasta nu mai este luptă de clasă ci răzbunare personală, nedemnă de un socialist
conştient. Dar voi urmăriţi nu numai pe foştii capitalişti şi burghezi , ci şi pe copiii
lor. Aţi introdus un nou principiu de apreciere a unui om, un principiu care
întotdeauna a fost combătut de socialişti : "originea socială". Prin ce principiul
acesta se deosebeşte de cel al lui Hitler "originea etnică"? În amândouă cazurile
aprecierea omului se face nu după însuşirile lui personale, ci după strămoşii de la
care se trage întâmplător" 20 ....
~ -. ~
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Idem, d. C 2/ 1950, f. 1.
Petru Rusşindilar, op.cit., p. 175 .
Arhive le Naţionale Suceava, fond cit., d. D 2/ 1950, f. 1.
Ibidem. f. 4v.
fbidem. f. 5
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Un lucru trebuie să vă spun: numiţi-vă "Leninişti", "stalinişti", "bolşevici",
pe Marx şi Engels să-i lăsaţi în pace. Nici teoriile şi nici procedeele voastre
practice n-au nimic cu marxismul şi cu socialismul ştiinţific. Sunt sigură că dacă
Marx şi Engels ar fi în viaţă, ei ar fi, ca şi noi, social-democraţi 21 •.•
Ţin să fac această declaraţie acum, cât timp mă aflu în libertate. Ea e bine
chibzuită şi corespunde complet convingerilor mele. Nu cunosc psihologia omului
în stare de arest. .. Ce concluzii veţi trage din această declaraţie vă priveşte ... 22
23
Această declaraţie conţine tot ce am de spus şi face inutil orice alt interogatoriu" .
Printr-o telegramă, prezentă de asemenea în fond, la 20 iulie 1950, d-nei
Tatiana Grigorovici i se comunică: "Fostul Dv soţ a decedat în spitalul Văcăreşti
şi este depus la institutul medico-legal. Director: Achimescu. Pe versoul
telegramei este precizat: "Deces 18 iulie ora 18."... "scleroză cardiorenală,
azotimie." Autorizaţie 1554, 19 iulie 195024 .
La 1 septembrie 1950, Tatiana Grigorovici se adresase, marcată profund
de arestarea ilegală a soţului, la 15 iulie 1949, lui Lothar Rădăceanu, printr-un
memoriu, prin care îl ruga să intervină ca starea de arest a soţului să fie schimbată
cu domiciliul forţat, însă acesta a predat scrisoarea organelor de securitate.
La 1 septembrie 1950, Tatiana Grigorovici se adresează din nou lui Lothar
Rădăceanu, cu un memoriu din care cităm:
"Îţi înaintez spre cunoştinţă o copie de pe adresa mea către Ministerul de
Interne, Teohari Georgescu, pentru ca să nu spui că nu ai fost la curent cu lucrurile
întâmplate. Soţul meu a murit în spitalul închisorii Văcăreşti, la 18 iulie a.c. La 20
iulie a fost incinerat, la 21 iulie a.c. am fost înştiinţată de moartea lui şi când
m-am prezentat (imediat după primirea înştiinţării) pentru ultimul salut şi
orânduirea înmormântării, mi s-a predat uma cu cenuşa în schimbul unei
contravalori de 12000 lei. Anunţul de moarte din jurnalul "Adevărul" a fost oprit.
Aşa a murit tovarăşul George Grigorovici, îndrumătorul D-tale pe calea
socialismului, pentru care ai nutrit sentimente de "dragoste şi admiraţie" citat din
dedicaţiunea D-tale la 1 august 1946 pe cartea scrisă de d-ta, Studii marxiste. Aşa
a murit soţul meu în epoca dictaturii proletariatului, pentru care el a muncit
(aceasta o ştii D-ta tot atât de bine ca mine) o viaţă întreagă şi sub un guvern al
cărui membru eşti d-ta. Îţi propun să-ţi faci autocritica şi să constaţi în mod
obiectiv dacă tovarăşul Grigorovici a meritat soarta lui tragică şi cine din voi
amândoi, soţul meu, sau d-ta este trădător al ideilor sale. Sper că de data acesta nu
vei preda scrisoarea mea organelor de securitate, aşa cum ai făcut-o cu scrisoarea
mea din 15 iulie 1949, în care ţi-am cerut intervenţia pentru ca starea de arest a
însă

21
22
23
24

Ibidem. f. 25
Ibidem. f. 26
Ibidem. f. 28.
Idem, d. 3/1950, f. 1.
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soţului

lui

meu

să

fie

schimbată

cu domiciliu

forţat,

luându-se în considerare vârsta

înaintată.

Cu stima pe care o meriţi,
Dr. Tatiana Grigorovici" 25
Documentele se păstrează sub formă de originale şi copii şi sunt redactate
în limbile română, germană şi latină.
Deşi puţine, aceste documente reflectă momente esenţiale din biografia şi
cariera lui George Grigorovici reprezentând unul din fondurile personale de
deosebită valoare păstrate la Arhivele Naţionale Suceava.

25

Petru Ruşindilar, op. cit., p. 174.
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POSIBILITĂŢI DE VALORIFICARE A INFORMAŢIILOR
DIN DOCUMENTELE CREATE DE SECŢIA FINANCIARĂ
A SFATULUI POPULAR AL ORAŞULUI BACĂU
Eugenia-Mărioara

MIHALCEA

Possibilities to Capitalize the Information from the Documents Created by the
Financial Section of the Bacău People's Council
Abstract
This paper presents the way in which the socialist fiscallegislation was applied at
Bacau city level for freelancers, traders, craftsmen etc., between 1949-1968. The
submitted documents - the nominal files referring to the payment of taxes to the state by
craftsmen and other categories of persons carrying out liberal activities in Bacau area, as
well as the nominal files of the taxpayers for the buildings they owned - show relevant
data about the socialist society at a local, economic and sociallevel.
Keywords: craftsmen, trade, legislation, tax, trades, communism, 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: Legea nr. 5/1949 pentru
impozitul pe spectacole, H.C.M. nr. 913 din 18.08.1949 1 privind anularea datoriilor
salariale, Decretul nr. 18/19522 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.
1
2

B.O. nr. 54 din 20.08.1949.
B.O. nr. 4 din 18.01.1952.
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564/1953 privind impozitul asupra operaţiunilor necomerciale, Decretul nr.
153/19543 privitor la impozitul pe veniturile populaţiei, Decretul nr. 564 din
04.07.1968 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.
3

B.O. nr. 22 din 11.05.1954.
B.O. nr. 87 din 05.07.1968.
5
B.O. nr. 103 din 26.07.1968.

4

338
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia XII 1 2017

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 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 puţine modificări în
timp, cum a fost cea efectuată prin Decretul nr. 65011968.
În 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 anull997 prin Ordonanţa 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.
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.

6

Colecţie de legi, decrete, hotărâri şi alte acte normative, 1968, 1 iulie-31 august, Ed. Ştiinţifică,

Bucureşti,
7

1969, p. 113.
M.O. nr. 378 din 29 decembrie 1997.
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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 1).
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 societă1ii socialiste la nivel local, din
punct de vedere economic şi social. In anul 1956 , 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.
Cercetarea

dosarelor

nominale

Profesie, meserie
Nr.
Nr.
23
327 geamgiu, confecţioner lenjerie
22
cărăuş
73
medic
17
cizmar
62
frizer
16
muzicant
49
sobar
14
zidar
46 iălbar, borşar, pieptănar, opincar
12
43
fotograf, tapiţer
biljar
cojocar, cofetar, meditaţii
10
zugrav
30
29
coafor
9
cârciumar
8
electrician, tinichigiu
27
dentist
..
Printre contribuabilii cu ocupaţn mai puţm cunoscute sau practicate găsim
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.
Profesie, meserie
croitor

8

Direcţia Generală de Statistică, Recensământul populaţiei din 21 februarie 1956, Buc., 1959, p. 5.
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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, biijarilor, frizerilor, 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 biijari, două
ocupaţii care aduceau profit celor care aveau un cal şi o căruţă sau o biijă, 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 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
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20 lei bucata şi 10 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 de 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 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" 11 • 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 ro le de tablă a 35 lei una, 1O burlane 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 1 •
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
Arhivele Naţionale Bacău, fond Sfatul Popular al oraşului Bacău, Secţia Financiară, d. A/2, f. 26.
Idem, d. A/17, f. 3, 38.
11
Idem, d. Z/13, f. 13.
12
ldem, d. L/26, f. 4.

9

10
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numeroasă.

Fiscul socotea că se executau la fiizerie 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
intemistă 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 de medicină internă" 15 • Aceste
argumente şi altele la care a făcut referire şi în anii următori, cum ar fi acela că nu
are niciun 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
153/1954.
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 ftentru cerneală şi 5 lei pentru peniţe. În procesul-verbal de verificare din anul
1959 6 , fi scul 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
13
14

15
16

Idem,
Idem,
Idem,
Idem,

d.
d.
d.
d.

B/1 05, f. 6, 38.
0/11, p. 8.
0/8, p. 8-9, 55.
M/10, p. 12-13.
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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 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 cei care au avut copii
la pregătire şi aceştia nu au reuşit să intre la şcolile pentru care s-au pregătit. (Anexa
III).
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. (Anexele IV A- IV C).
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 reprezintă o radiografie a societăţii acelor vremuri.
17

Arhivele Naţionale Bacău, fond Sfatul Popular al oraşului Bacău, d. D/87, f. Il.
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NOI EVOLUŢII ÎN ABORDAREA
FONDURILOR PERSONALE DE ARHIVĂ
Dr. Constantin CHERAMIDOGLU
New Approaches to Appraising Personal Archives
Abstract
This article examines the appraisal models of personal papers in the modem
society. Long time excluded from the archival theory, personal papers are now largely
take into account, by archivists. Ali over the world, libraries and archives have collected
personal papers from different members of society, with enduring value; they have now
collecting policy and acquisition policy, with collecting criterion. The ro le of an archivist
dealing with personal papers is to analyze the papers values and the societal context of
records.
Keywords: personal papers, archival theory, appraisal models.

Clasicii teoriei arhivistice au privit arhivele personale ca pe o categorie de
documente mai puţin importante, care pot sprijini cercetătorul în întregirea
imaginii asupra fenomenelor istorice, dar care nu constituie propriu-zis arhivă,
nefiind înregistrate, nefiind emise de o instituţie, persoană juridică, având astfel
un mare grad de subiectivism în prezentarea faptelor istorice. Ca urmare nu s-au
aplecat mai mult asupra acestui gen de documente, astfel că teoria arhivistică de
azi nu are îndrumătoare privind evaluarea, selecţionarea şi în general tratarea
arhivistică a acestor fonduri de arhivă private.
Arhivistica românească a acordat o anumită atenţie fondurilor personale şi
familiale de arhivă, care, mai ales în Transilvania, au contribuit la formarea unei
imagini complete a societăţii în diverse epoci istorice 1• În acest context Lia
Dragomir scria: "Fondurile personale şi familiale, dincolo de informaţii referitoare
la administrarea domeniului familial sau personal şi la viaţa particulară a
creatorului de fond, constituie sursă de primă importanţă în detectarea
conjuncturii politice, sociale şi culturale a epocii în care a trăit şi şi-a desfăşurat
activitatea"2 . La rândul ei, Filofteia Rînziş atrăgea atenţia că "istoria nu s-a scris şi

Vezi în acest sens: Dan Anton, Arhivele definute de persoanele particulare şi raporturile cu
Arhivele Nafionale, în "Arhiva Românească", tom II, fasc. 111996, pp. 25-31.
2
Lia Dragomir, Probleme teoretice şi practice ale ordonării şi inventarierii, în cadrul studiului
metodologie şi aplicativ Inventarierea fondurilor personale şi familiale din Arhivele Statului Cluj,
1
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nu va fi scrisă numai pe baza documentelor administrative, oficiale" şi considera
că: "documentele cuprinse în fondurile şi colecţiile personale şi familiale au fost
create de politicieni şi oameni de ştiinţă, nobili şi boieri, diplomaţi, profesori,
medici, avocaţi, economişti, arhitecţi, ofiţeri, preoţi, ziarişti şi redactori, cineaşti şi
regizori, istorici, arhivişti, scriitori şi artişti plastici, de renume sau mai puţin
3
cunoscuţi, din ţară şi din afara graniţelor României" . De altfel, autoarea citată
mai sus a publicat şi un repertoriu arhivistic al acestor fonduri personale şi
familiale, aflate în depozitele Arhivelor Naţionale 4 •
În lumea anglo-saxonă, Jenkinson şi Schellenberg au avut în centrul
atenţiei lor arhivele create de instituţiile statului, astfel că astăzi mulţi îi acuză că
nu au avut în vedere şi arhivele private. După cum arată Rob Fischer însă, în
opera lui Jenkinson se pot găsi unele idei privind acest gen aparte de arhive.
Astfel, Jenkinson afirma în cunoscutul său manual publicat în anul 1922, că
"termenul de arhive trebuie extins şi asupra colecţiilor realizate de organisme
private sau semi-private, ori persoane acţionând în calitatea lor oficială".
Acceptând că unele persoane, în îndeplinirea atribuţiilor lor, în calităţile oficiale
pe care le au, pot lăsă în urma lor arhive, Jenkinson atrage atenţia asupra
caracterului lor de imparţialitate, care în opinia sa, nu poate fi dovedit. În cazul în
care această arhivă personală nu este preluată direct de la creatorul ei, ci prin
intermediul altui depozitar, gradul de suspiciUne privind originalitatea
documentelor creşte, în opinia sa. În concluzie, Jenkinson aprecia că pentru a
putea păstra caracterul de obiectivitate şi credibilitatea cerute, documentele
constituind aceste fonduri personale trebuie să fie preluate direct de la creator sau
reprezentantul său, iar în cazul unui intermediar acesta trebuie să respecte regulile
de management arhivistic obişnuite şi mai ales să preia la rândul său întregul fond
existent, fără a face o selecţie pe diverse criterii. În realitate însă, cea mai mare
parte a documentelor preluate de diverse instituţii (muzee, biblioteci, academii,
universităţi) au fost practic alese de cei ce preluau acel fond personal sau de cei ce
le predau spre păstrare. În acest context, autorul manualului nu era de acord nici
cu achiziţiile de documente de pe piaţa liberă, pe care unele arhive le făceau 5 •
La rândul său, trei decenii mai târziu, Schellenberg neagă în continuare
calitatea de documente arhivistice pentru fondurile personale, care au în opinia sa
publicat în volumul Din istoria arhivelor ardelene - 75 de ani de la înfiinţarea Arhivelor Statului
Cluj, Cluj Napoca, 1995, p. 190.
3
Filofteia Rînziş, Surse pentru o posibilă istorie a personalităţilor: fondurile personale şi
familiale, în "Revista Arhivelor", nr. 1-2/2003, p. 342.
4
Filofteia Rînziş, "Arhive personale şi familiale", Bucureşti, 2001. (voi. 1).
5
Rob Fisher, In search of a Theory of Private Archives: The Foundational Writings of Jenkinson
and Schellenberg Revisited, în "Archivaria" The Journal of the Association of Canadian
Archivists, nr. 67 (Spring 2009), pp. 8-1 O.
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trei caracteristici: a) nu provin dintr-o activitate organizată, ci mai ales din
activităţi întâmplătoare, de unde şi lipsa unei legături organice între elementele
componente ale fondului personal; b) nu provin dintr-o activitate regulată, ci doar
din colecţii, achiziţii sau daruri primite; c) nu posedă valoare documentară
Guridică), ci doar informaţională, pentru eventuale cercetări.
În esenţă, după cum scrie Rob Fisher, cei doi clasici ai teoriei arhivistice
reţin ideea că fondurile private devin arhive doar prin achiziţionarea lor de
instituţiile specializate (spre deosebire de fondurile arhivistice administrative, care
sunt păstrate sau transferate), iar motivul preluării lor este interesul pe care aceste
documente îl prezintă pentru cercetători (în timp ce în cazul arhivelor
guvernamentale era vorba de documentarea activităţii instituţiilor statului) 6 .
Dar dacă totuşi preluăm fondurile personale de arhivă, cum alegem
documentele de valoare, pe ce criterii stabilim ce trebuie păstrat, ce va prezenta
interes pentru cercetători viitorului, fie ei istorici sau sociologi, antropologi etc.?
Iată câteva abordări în acest sens.
Mary Lynn McCree scria, în anul 1984, că arhiviştii care aleg documentele
private ce urmează a fi preluate trebuie să urmărească "crearea unei colecţii ce
prezintă interes continuu şi relevanţă pentru cercetători", astfel ca documentele
respective să fie mereu interesante din mai multe unghiuri de abordare ştiinţifică 7 •
Arhivista canadiană Judi Cumming prezintă, într-un interesant articol,
experienţa ţării sale în acest domeniu. Divizia de Manuscrise, ce a luat fiinţă în
anul 1907, avea ca sarcină să colecteze documente legate de istoria colonială, dar
şi din alte perioade istorice. Ulterior, cele mai multe documente au vizat istoria
militară şi politică a acelei ţări. Schimbările produse în tendinţele istoriografiei
canadiene după 1960 au dus la creşterea cererii de documente vizând istoria
mediilor sociale, a muncii şi a celei a minorităţilor etnice, astfel că a urmat o
preluare masivă de asemenea fonduri personale. Din anul 1968 a apărut chiar un
program naţional de achiziţii sistematice, în cadrul acestei divizii, iar în anii 1970
paleta achiziţiilor s-a diversificat cu fonduri vizând viaţa culturală, economică sau
ştiinţifică a societăţii canadiene. Unul din efectele acestei acţiuni a fost însă
creşterea exponenţială a cantităţi de documente intrate în depozitele arhivelor
statului. Astfel, în anul 1970 s-au înregistrat tot atâţia metri liniari cât se
preluaseră în toată perioada anterioară. S-au preluat însă multe fonduri cu
importanţă similară ce ofereau aceleaşi informaţii, principalul criteriu avut în
vedere fiind dimensiunea naţională a activităţii respectivei organizaţii sau
asociaţii; nu toate acestea au creat efectiv documente de importanţă deosebită, iar
6

Ibidem, pp. 17, 22.
Citat deRiva A. Pollard, în The Appraisal ofPersonal Papers: A Critica/ Literature Review,
"Archivaria", nr. 52 (Fall2001), p. 141.
7
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canadieni erau lipsiţi la acea vreme de criteriile de evaluare necesare,
spre a stabili ce merită efectiv atenţia lor. Prin modificările legislative din anul
1987 (National Archives Act), Arhivele Naţionale au căpătat jurisdicţie exclusivă
asupra arhivelor federale, dar şi-au împărţit responsabilitatea privind
achiziţionarea arhivelor private cu alte instituţii deţinătoare de arhivă.
Perioada a coincis şi cu apariţia conceptului de arhive totale (total
archives ), ceea ce a impulsionat căutarea de documente cu valoare şi semnificaţie
naţională, pe orice suport şi provenind din cele mai diverse medii. Autoarea
articolului citat consideră că aceasta nouă politică a achiziţiilor "a însemnat
semnalul unei schimbări de la influenţa gândirii profesionale a arhivistului
specialist, către o perspectivă instituţionalizată asupra achiziţiei de fonduri
arhivistice particulare". În acelaşi timp s-au introdus o serie de criterii spre a se
pune în lumină vaoarea intrinsecă a documentelor din fondul de arhivă ce urmează
a fi preluat. În concepţia autoarei citate, aceasta presupune o analiză a conţinutului
informaţional al documentelor, o alta a stării de conservare a lor, a autenticităţii şi
situaţiei lor juridice, a gradului de similitudine cu alte fonduri, precum şi a
potenţialelor restricţii la darea lor în cercetare. Acum, spre deosebire de perioada
anterioară, orice preluare este justificată formal, iar rezultatele pozitive
înregistrate în politica de preluare a fondurilor private de către această divizie a
Arhivelor Naţionale, recomandă aplicarea ei şi de celelalte instituţii ce primesc
spre depozitare fonduri personale de arhivă 8 •
Într-un articol publicat în anul 2013, Creighton Barrett ("digital archivist"
la Dalhousie University Archives) atrage atenţia asupra prezenţei documentelor
considerate ca personale în fondurile de arhivă ale corporaţiilor economice, active
în Noua Scoţie în perioada de la jumătatea secolului XIX, la cea a secolului XX.
Autorul porneşte de la exemplul fondului de arhivă numit "Oland and Son", ce
însuma 148 de metri de documente provenind de la cele aproape douăzeci de
companii deţinute sau conduse de membrii acelei familii, dar şi documente
personale ale mai multor generaţii de reprezentanţi ai acelei familii. Aceştia au
avut diverse ocupaţii (în agricultură, armată, sau funcţii în comunitate), unele
dintre ele în strânsă legătură cu afacerea de familie (fabricarea berii). În acest
context constată dificultatea descrierii (inventarierii) unor documente ce pot fi
considerate atât personale cât şi de natură economică, aparţinând şi afacerii
respective, ceea ce îl determină să propună un concept nou, de identitate a muncii
("Work identity"), centrând atenţia asupra activităţii lucrative, careia i se
subordonează toate celelalte forme de manifestare socială a persoanelor
8

Judi Cumming, Beyond Intrinsic Value Towards the Development of Acquisition Strategies in
the Private Sector: the Experience of the Manuscript Division, National Archives of Canada, în
"Archivaria" nr. 38 (Fali 1994), pp. 234, 235, 238.
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respective. În concepţia autorului amintit mai sus, acele documente pot fi
apreciate ca aparţinând mai multor fonduri, ceea ce arhivistica clasică nu permite,
dar considerarea lor ca fiind legate de o anume activitate lucrativă le oferă factorul
coagulant şi ajută arhivistul în intepretarea lor. Avantajul pentru cercetător este
mare, acesta putând astfel să reliefeze rolul relaţiilor individuale şi de familie în
activităţile economice, importanţa acelor persoane sau familii în rapida dezvoltare
economică a acelei provincii canadiene.
Autorul insistă asupra graniţei foarte fragile dintre viaţa personală şi cea
activă, lucrativă. În acest context, analizând marele număr de scrisori particulare
aflate în fondurile economice din arhivele canadiene, el pune în discuţie principiul
provenienţei documentelor, aşa cum fusese el stabilit de Natalis de Wailly la
1841. Realitatea oferă situaţii în care acelaşi creator de arhivă, fie el persoană sau
familie implicată într-o afacere de familie, realizează mai multe fonduri de arhivă;
unele legate de afacerile personale, de familie, iar altele rară implicaţii economice.
În viaţa de zi cu zi, un individ poate purta convorbiri telefonice personale de la
birou după cum îşi poate verifica mail-urile de serviciU, de acasă. Tot astfel
scrisorile de familie pot conţine şi sfaturi, idei, privind administrarea afacerilor
comune. Se poate accepta deci ca un singur creator să poată alcătui mai multe
fonduri de arhivă? Teoria arhivistică spune că nu, dar unele situaţii concrete pun
sub semnul întrebării aceste principii. Pot fi fondurile respective separate unul de
altele sau trebuie ca documentele să constituie un singur fond de arhivă, ca
aparţinând unui creator? E limpede însă pentru Creighton Barrett, că arhivistul
trebuie să înţeleagă sistemul de relaţii dintre legăturile familiale şi cele de afaceri,
pentru a putea ordona şi descrie corespunzător documentele respective 9 .
O analiză a caracterului fondurilor personale face şi Catherine Hobbs,
dezamăgită de marginalizarea acestui gen de documente de arhivă, mai ales în
câmpul dezbaterilor teoretice privind evaluarea lor. În concepţia sa, "fondurile
personale de arhivă necesită o abordare diferită în evaluarea lor, faţă de
documentele administrative şi guvernamentale". Aceasta pentru că acele fonduri
personale nu cuprind doar actele oficiale privind unele tranzacţii încheiate de
persoana respectivă, ci şi "urme" ale caracterului autorului, ideilor şi
sentimentelor sale. Viaţa cotidiană şi relaţiile interumane se reflectă şi ele în
documentele personale; autorul citat consideră că "personalitatea proprie şi
evenimentele vieţii interacţionează aici în formă documentară". Unul din
exemplele la care apeleaza autoarea se referă la notiţele scriitorilor, care într-un
anumit context au fost considerate "nearhivistice", de confraţii noştri, dar care au
importanţa lor în înţelegerea mecanismului de alcătuire a operei literare, fiind în
9

Creighton Barrett, Respect Which Fonds? Personal Archives and Family Businesses in Nava
Scotia, în "Archivaria", 76 (Fali 2013), pp. 75-92.
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timp elocvente pentru subiectivităţile scriitorului respectiv, sensibilităţile
sale etc. La fel stau lucrurile în cazul jurnalelor zilnice, al agendelor de călătorie
sau al unor note de cheltuieli făcute în anumite situaţii; toate exprimă modul de
viaţă într-un anumit loc şi într-un anumit timp, relativ la o anumită persoană, iar
valoarea lor informaţională este, din această perspectivă, incontestabilă.
Un aspect interesant relevat de autorul acestui articol este cel referitor la
legătura ce apare între persoana donatoare (şi creatoarea a fondului) şi arhivistul
care preia documentele ce vor forma fondul personal. Alegând ce documente să
păstreze, arhivistul interferează cu sentimentele creatorului de fond, legat
emoţional de unele acte, fotografii, ce au conotaţii numai de el ştiute. Actul
donării în sine este încărcat emoţional, presupunând "ruperea" de lucruri dragi,
urmată uneori de o tristeţe vizibilă, iar arhivistul trebuie să se comporte
corespunzător momentului, ţinând seama de personalitatea celui care donează
10
. .
ace 1e fragmente dm viaţa sa .
În ţările unde fondurile personale se bucură de o atenţie deosebită, ele se
păstrează în diferite locuri, în funcţie de dorinţa donatarului, de reglementările în
vigoare, precum şi de unele cutume. Astfel, în Marea Britanie ele se găsesc
grupate în marile biblioteci: "cele literare la biblioteca universităţii John Ryland,
cele militare la King's College din Londra, documentele medicale la Wellcome
Library, cele botanice la Kew Gardens, iar ale politicienilor la London School of
Economics". Arhivele locale au preluat cu precădere fondurile personale ale unor
personaje secundare din ierarhia societăţii britanice. Depunerea arhivelor marilor
personalităţi la Biblioteca Naţională Britanică, devenind o tradiţie, a dus la
formarea unei concepţii eronate, potrivit căreia cei care se ocupă de arhivele
personale sunt o ramură separată de cei ce îngrijesc arhivele organizaţiilor,
societăţilor. Pe de altă parte, bibliotecile şi muzeele ce au achiziţionat numeroase
fonduri personale de arhivă, au angajat apoi arhivişti care să se ocupe de custodia
lor, ceea ce dovedeşte limpede că este vorba până la urmă de aceeaşi activitate în
ambele situaţii 11 •
Într-o societate modernă producţia de obiecte devine un standard al
dezvoltării, dar pune în umbră alte faţete ale evoluţiei umane; în acest context se
impune o revalorizare a creaţiei individuale, a participării la crearea mediului
social în care omul evoluează. Despre asemenea idei se discuta de curând la o
conferinţă ţinută în Maroc; pornind de la constatarea că punerea în valoare a
patrimoniului naţional presupune ambele sale laturi, cea muzeală dar şi cea

° Catherine Hobbs, The Character of Personal Archives: Reflections an the Value of Records of
Individuals, "Archivaria", 52 (Fall2001), p. 133.
11
What are Archives? Cultural and Theoretical Perspectives: A Reader, Edited by Louise Craven,
Hampshire, 2008, pp. 55, 58.
1
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arhivistică, organizatorii solicitau participanţilor "să reflecteze la contribuţia pe
care constituirea de fonduri arhivistice personale o poate aduce la studiere istoriei
timpurilor actuale" 12 .
Într-un interesant, articol publicat în anul 1977, Howard Zinn vorbeşte
despre rolul de instrument de control social al instituţiei arhivelor; alături de
istorici ei au un rol important în asigurarea democraţiei. În acest sens, arhivele
trebuie să asigure controlul cetăţenilor asupra administraţiei, prin înlesnirea
accesului la documente; pe de altă parte arhiviştii trebuie "să-şi dea osteneala să
adune un material documentar în întregime nou, despre vieţile, dorinţele, nevoile,
oamenilor obişnuiţi" 13 • Vedem aici expresia orientării studiilor istorice,
antropologice sau sociologice, către cele mai variate categorii sociale, ori aceasta
nu se poate face decât în condiţiile în care arhivele oferă fondurile documentare
necesare. Aici rolul cel mai important îl au, credem noi, fondurile personale.
Despre importanţa fondurilor personale vorbeşte şi Gary McCulloch,
constatând în primul rând că acestea sunt depozitate în diverse locuri şi variază
mult atât ca dimensiuni cât şi în natura lor. "Unele persoane - scrie el - au avut
grijă să păstreze orice hârtie semnificativă pentru viaţa lor şi adeseori unele
neimportante, pentru ca apoi să le depună la centre de arhivă recunoscute. Alţii,
inclusiv mulţi care au fost persoane importante în viaţa şi profesia lor, au lăsat
foarte puţin". Fireşte subiectivismul donatorilor îşi spune întotdeauna cuvântul credem noi - iar modul cum îşi doresc să-i perceapă posteritatea, asemenea.
Autorul citat mai sus îl dă ca exemplu pe un fost premier din Noua Zeelandă (Sir
Walter Nash), care a murit în anul 1968, lăsând în urma sa cea mai mare arhivă
personală din acea ţară, după cum aprecia biograful său, Keith Sinclair. Chiar
după selecţionarea ei şi eliminarea revistelor şi ziarelor, s-au depus la Arhivele
Naţionale câteva tone de documente, adică circa 200 de m.l. 14 de arhivă.
Importanţa ei este însă incontestabilă, corespondenţa sa cu oamenii politici ai
vremii contribuind la buna cunoaştere a evenimentelor interne şi internaţionale la
care a fost participant activ 15 •
Amintim acum de ideile prezentate de preşedintele societăţii arhiviştilor
americani în 2003, Peter B. Hirtie, în legătură cu valorizarea fondurilor de arhivă.
Desigur toţi ştim de valoarea inestimabilă a unor manuscrise, a unor documente

12

http://www.egerabat.com/cresc/?agenda=quelles-archives-pour-lhistoire-du-temps-presenttraces-personnelles-et-paradigmes-collectifs, accesat la 25.08.2016.
13
Howard Zinn, Secrecy, Archives, and the Public interest, în "The Midwestem Archivist", voi. Il,
nr. 2/1977, p. 25.
14
m.l. = metri liniari, în care se măsoară spaţiul ocupat de documentele de arhivă aşezate pe
rafturi.
15
Gary McCulloch, Documentary Research in Education, History and Social Sciences, New York,
2004, pp. 68, 69.
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aparţinând unor mari personalităţi sau care au avut un rol important în istoria
acestei ţări; şi la fel este peste tot. Dar societatea actuală vede altfel valoarea unor
fonduri personale de arhivă. Din exemplele date de autorul amintit mai sus,
reţinem că arhivele rămase de la Bob Woodward şi Cari Bernstein (cei doi
reporteri de la "Washington Post" care au dezvăluit afacerea Watergate) au fost
vândute către o anume instituţie (Harry Ransom Humanities Research Center de
la Universitatea din Texas) pentru suma de 5 milioane $. Tot aşa, unele
documente rămase de la Winston Churchill s-au vândut cu 18,4 milioane $, iar
arhivele lui Richard Nixon au fost cumpărate de guvernul american cu 18
milioane$, în anul 2000. Aceasta arată atât faptul că arhivele personale pot ajunge
la valori uriaşe, cât şi incapacitatea instituţiei arhivelor de a obţine fondurile
financiare de care are atâta nevoie, deşi deţine fonduri de arhivă personale cu
valoare deosebită 16 •
Arhivistul canadian Dough Whyte atrăgea atenţia asupra lipsei arhivelor
provenind de la avocaţi, pe care o consideră de mare importanţă pentru istoria
acelei societăţi. Constatând că foarte puţine fonduri personale de arhivă au fost
preluate de la avocaţii importanţi ai ţării, el se întreba din ce motiv există această
reticenţă în a stimula donarea arhivelor personale ale avocaţilor către instituţiile
abilitate. El pornea de la constatarea că 52% din membrii guvernului federal
fuseseră avocaţi, ca şi 16% dintre parlamentari, alţii ocupau diverse funcţii în
administraţia locală, dar şi în organizaţii neguvernamentale, iar faptul că arhivele
lor, în care se reflectau toate aceste activităţi, nu ajung în viitor la îndemâna
cercetătorilor, este văzut ca o mare pierdere pentru societatea canadiană.
Explicaţia lui Doug Whyte pleacă de la imaginea sociala a acestei categorii
profesionale, văzută ca o elită exclusivistă, o castă, inclusiv de arhivişti, care evită
să-i contacteze pentru a discuta problema arhivelor lor personale. Pe de altă parte,
după cum se ştie avocaţii, ca şi medicii, au o relaţie privilegiată, confidenţială cu
clienţii lor, astfel că posibilitatea ca informaţiile referitoare la chestiuni particulare
ale acestora să poată ajunge în atenţia publicului, trebuie exclusă.
Au existat cazuri când moştenitorii unor avocaţi au depus spre păstrare
arhivele lor, ce conţineau inclusiv corespondenţa privată cu clienţii; după ce
arhiva le-a fost redată la cererea lor ulterioară, a fost distrusă. Pierderea însă
pentru cercetare este imensă atrage atenţia autorul citat. Şi exemplifică apoi cu
documentele din fondul personal al lui Sir John A. Macdonald, primul prim
ministru din istoria Canadei; opt volume din arhiva sa se referă la activitatea
anterioară, de avocat, iar multe dintre scrisorile clienţilor săi au fost deja
publicate, fiind considerate de mare valoare documentară. E drept însă că aceasta

16

Peter B. Hirtie, Archives ar Assets?, în "American Archivist", voi. 66 (Faii/Winter 2003), p.
235.
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s-a petrecut un secol mai târziu. În opinia arhivistului citat, eventualele probleme
legale legate de arhiva acestor avocaţi nu trebuie să ne facă să evităm preluarea
acestor arhive personale, atâta vreme cÂt putem găsi soluţii pentru respectarea
drepturilor cetăţenilor la confidenţialite. El recomandă eliminarea unor documente
confidenţiale, din corespondenţa avocaţilor, atent alese, pe baza unor criterii
corecte. Tot în opina sa, arhiviştii trebuie să convingă breasla avocaţilor că nu
trebuie eliminate toate documentele considerate private, că se pot institui clauze
de punere a lor în cercetare peste 30-100 de ani, iar informaţiile din acele
documente "vor fi utilizate responsabil pentru cercetările istorice viitoare". Există
apoi posibilitatea ca instituţia Arhivelor să încheie o convenţie cu asociaţiile
avocaţilor sau ca acestea din urmă să ofere custodia fondurilor lor arhivistice unei
organizaţii profesionale. În Olanda, amintea autorul citat, s-a încheiat în 1983 un
acord între Arhivele Olandeze şi Asociaţia Naţională a Juriştilor, prin care
arhivele lor ajung într-un depozit, după ce sunt selecţionate de arhivişti,
consultând şi avocaţii. Documentele referitoare la divorţuri, custodii şi moşteniri
nu vor fi predate la depozitul de arhivă, iar proprietatea arhivei nu se transmite
Arhivelor Naţionale. Mai reţinem şi că acordul directorului firmei de avocatură
este necesar pentru consultarea documentelor ce nu au împlinit o sută de ani.
Acest acord a fost încheiat pe zece ani cu posibilitatea prelungirii sale anuale, dar
oricând el poate fi reziliat, iar arhivele se reîntorc la creator. Nu este o soluţie
perfectă, desigur, dar arată că soluţii se pot găsi, pentru asir;urarea conservării
acestor documente şi a accesului ulterior al cercetătorilor la ele 7 •
Rabin Skelton, un cunoscut scriitor canadian familiarizat cu problemele
arhivelor, a publicat tot cam atunci un articol interesant despre arhivele
scriitorilor, ale oamenilor de litere, mai bine zis, împărtăşind câte ceva din ideile
sale, dar mai ales din experienţa sa în acest domeniu. Cunoscând bine specificul
acestei bresle, autorul citat a accentuat elementele considerate de el specifice şi
care pot provoca unele probleme în procesul achiziţiei unui fond personal
aparţinând unui scriitor. Astfel, Skelton crede că de multe ori iniţiativa trebuie să
vină din partea arhivistului, spre a-l convinge pe scriitor că acele hârtii considerate
de el fără valoare (schiţe, note, material documentar strâns în faza de elaborare a
unei lucrări, etc.) merită sa fie păstrate, ba chiar oferite uneori contra cost, spre
păstrare, unor instituţii interesate de acest gen de documente, pentru a fi studiate
mai târziu de cei ce vor să intre în "bucătăria" autorului.
Foarte importante pot fi recenziile apărute în revistele literare, dar şi orice
alte ştiri despre acel scriitor, interviuri, etc. pe care unii le adună. Şi, din punct de
vedere literar este mai important - spune Skelton - un plic cu tăieturi din ziare
17

Doug Whyte, The Acquisition of Lawyers' Private Papers, în "Archivaria", 18 (Summer 1984),
pp. 145, 148, 151.
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despre T.S. Eliot, decât o carte cu autograf, Ia prima sa ediţie, fireşte mult mai
scumpă. Desigur subiectivismul îşi spune cuvântul, astfel că mulţi autori vor
păstra recenziile pozitive şi vor elimina pe cele critice. În orice caz se insistă
asupra colaborării scriitorului cu arhivistul care îi ordonează arhiva şi căruia
trebuie să-i explice modul său de lucru. Se ştie că unii scriitori revin asupra unui
subiect mulţi ani mai târziu, având mai multe caiete separate, completate în
diverse etape. Specificul acesta va trebui cunoscut şi de cei ce vor cerceta mai
târziu acele caiete. Tot aşa, doar el poate nota pe spatele unei fotografii de grup,
data şi numele personajelor prezente, altfel poza devine inutilă în timp. Concluzia
sa este că în cazul acestor fonduri personale, arhivistul îşi depăşeşte oarecum
limitele obişnuite profesionale, devenind un "acquisitions archivist", ce trebuie să
dea dovadă de răbdare, tenacitate şi pricepere 18 •
Ideile lui Skelton nu au fost apreciate de toţi arhiviştii, fireşte, astfel că
acelaşi periodic publica şi o contra-opinie, semnată de data aceasta de un arhivist,
Jean Tener; aceasta considera că arhivistul lui Skelton îşi depăşeşte atribuţiile şi
contribuie de fapt Ia formarea unei colecţii, nu a unui fond de arhivă personală.
Apoi valoarea arhivei este dată în bună măsură de autorul ei; dacă scriitorul nu are
un renume bun în epocă, greu de crezut că arhiva lui va interesa mai târziu pe
.
19
cmeva .
Revenind Ia caracterul privat al arhivelor personale, vom aminti aici
opiniile unui alt specialist, privind secretizarea unor documente pentru o anumită
perioadă de timp. În anul 2004, Sara Hodson publica un articol pe această temă,
analizând conceptul de privat în accepţiunea sa modernă şi în cazul particular al
arhivelor persoanelor cu renume. Reţinem câteva idei. Comparând clauzele
impuse de-a lungul anilor de donatori, în cazul arhivelor personale donate
bibliotecii Huntington, autoarea remarca ciudăţeniile unora: interzicerea accesului
femeilor Ia anumite dosare, sau al oricărei persoane cu rădăcini în Anglia, etc.,
atrăgând atenţia că instituţiile ce primesc astfel de fonduri nu mai pot permite
asemenea clauze, ci doar pe cele pornite dintr-o etică sănătoasă. Problema apare
însă încă de Ia definirea caracterului privat al unor documente. Cu excepţia unor
documente medicale sau ale avocaţilor, legile nu definesc documentele ce ar urma
să facă obiectul unor clauze restrictive de accesibilitate, astfel că sarcina stabilirii
lor cade pe seama arhivistului sau a curatorului respectiv. În aceste condiţii,
remarca autoarea noastră, arhivistul instituie un fel de cenzură, pe care cu greu o
poate justifica. O primă condiţie este cunoaştere în profunzime a vieţii creatorului
acelui fond de arhivă, a tuturor slăbiciunilor sale şi a legăturilor sociale ce ar putea
18

Robin Skelton, The Acquisition of Literary Archives, în "Archivaria" 18 (Summer 1984), pp.
218,219.
19
Jean Tener, Problems of Literary Archives: A Commentary, Ibidem, p. 228.
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fi reflectate în corespondenţa sa, de exemplu. Aceasta poate fi o sarcină la
atunci când donatorul, sau membrii familiei sale sunt încă în viaţă, dar
în caz contrar implică o activitate dificilă şi de durată, pentru arhivist, iar de multe
ori e mai mult vorba de etică decât de legalitate. Pe de altă parte, autoarea
consideră că e greu de presupus că instituţia deţinătoare a arhivelor ar putea fi
chemată în instanţă pentru desecretizarea unor documente; mai degrabă e vorba de
cercetătorul care dezvăluie informaţii compromiţătoare pentru creatorul arhivei
sau pentru cunoscuţii săi.
Creşterea interesului publicului pentru viaţa particulară a celebrităţilor a
făcut ca documentele din fondurile personale ale acestora (actori, cântăreţi,
scriitori, etc.) să fie acum "scotocite" de ziariştii aflaţi în căutare de detalii picante
din viaţa acestora. Pentru mentaliatea colectivă americană, persoanele aflate în
prima linie a vieţii publice trebui să renunţe la o parte din viaţa lor privată,
sacrificiu pretins de "dragostea" publicului pentru ei, sau acceptat tocmai pentru a
obţine simpatia acelui public. Pentru a evita diseminarea unor informaţii jenante,
de multe ori moştenitorii acestor personalităţi "curăţă" singuri fondul documentar
înaintea donării sau vânzării sale către o instituţie abilitată, eliminând, cred ei,
orice informaţii necorespunzătoare. Din păcate însă, epurarea documentelor cu
caracter personal, a scrisorilor de familie, lipseşte arhiva respectivă tocmai de
caracterul său personal, uman şi subiectiv; rămâne astfel o colecţie de documente
reci, profesionale, care nu reflectă viaţa persoanei respective, gândurile şi
sentimentele sale. Ca atare, spune Sara Hodson, este de preferat ca acele
documente considerate prea intime să fie puse sub o clauză pe o anumită perioadă
de timp, dar să rămână totuşi la locul lor, în mediul din care fac parte. În condiţiile
de astăzi, adaugă autoarea citată, aproape toate colecţiile moderne de documente
prezintă părţi neclare, dar arhivistul trebuie să fie bine informat, să cunoască
opţiunile pe care le are, astfel ca în mod responsabil, aceste documente să poată
ajunge la îndemâna cercetătorilor, atunci când va fi normal şi în condiţii
îndemână

20

corespunzătoare •

Amintim aici şi o ştire mai recentă, care vorbeşte de muzicianul american
Bob Dylan, care, ajuns la 74 de ani, după patru decenii de carieră importantă şi-a
vândut arhiva sa personală către Universitatea din Tulsa (Oklahoma), pentru mai
bine de 15 milioane de dolari. Colecţia sa de peste 6000 de piese, era deja parţial
expusă publicului. Cu acea ocazie, artistul care a influenţat în mod serios muzica
anilor '70 a spus: "Sunt fericit că arhivele mele, adunate în toţi aceşti ani, şi-au

20

Sara S. Hodson, In Secret Kept, In Silence Sealed: Privacy in the Papers of Authors and
Celebrities, în "The American Archivist", voi. 67 (Faii/Winter 2004), pp. 197,200,211.
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găsit un cămin" 21 . Dar şi oamenii de ştiinţă îşi îndreaptă arhivele personale către
instituţiile ce le asigură păstrarea rodului activităţii lor îndelungate. Aflăm astfel
că Biblioteca Georges Lefebvre a primit fondul Jean-Pierre Florin, un cunoscut
istoric al epocii contemporane, ce şi-a donat fişele lucrărilor sale asupra lumii
politice. Tot acolo au ajuns şi cărţile dar şi arhiva personală a unui alt profesor
emerit de la Universitatea Lille 3, Alain Derville 22 . Moştenitorii scriitorului
columbian Gabriel Garcia Marquez au încredinţat arhiva rămasă de pe urma sa
Universităţii din Texas; e vorba nu doar de manuscrisele unora din celebrele sale
romane, dar şi de computerul personal, cu toate fişierele de corespondenţă, ce
conţin informaţii foarte valoroase pentru cunoaşterea relaţiilor sale cu lumea
editorilor, a prietenilor săi şi a unor importanţi oameni ai vremii 23 • Poate şi mai
interesant pentru exemplificarea diversităţii arhivelor personale, este cazul arhivei
personale a lui Picasso. Astfel, la Muzeul Picasso din Paris nu se păstrează doar
operele marelui artist, ci şi multe lucruri considerate fară valoare: bilete de
metrou, de cinema, carneţele cu adrese (dar în care se regăsesc alţi mari artişti ai
vremii). Strânsese şi tăieturi din ziare, articole despre mişcarea comunistă, etc., ca
şi bileţelele de la admiratoare ... , într-un cuvânt o colecţie arhivistică foarte
diversă, dar expresivă pentru complexitatea personalităţii sale24 •
O întrebare ce apare frecvent în cazul arhivelor personale este cea legată
de importanţa acelei persoane, care se presupune că va da importanţă şi fondului
de arhivă, atât prin notorietatea sa, care va aduce cercetătorii la studiul
documentelor păstrate cât şi prin valoarea presupus deosebită a acelor documente.
Fireşte însă, nu este întotodeauna aşa. Arhivistica românească a acordat şi ea
importanţă arhivelor personale şi vom reţine definiţia acestora în câteva epoci.
Astfel, în Normele tehnice din anul 1976 fondul personal era format din
"totalitatea documentelor create în decursul vieţii şi activităţii unei persoane sau
care au aparţinut persoanei respective" 25 . Formularea se menţine la ediţia din anul
1984 a acelor norme, dar suferă o modificare în anul 1996, incluzând "totalitatea
documentelor create în cursul vieţii şi activităţii unei persoane care s-a afirmat pe
plan politic, social, cultural-ştiinţific" (sublinierea noastră, C.C,i6 . Trecem peste
faptul că pretenţia ca aceste fonduri să cuprindă "totalitatea" documentelor create
21

http://www.francesoir.fr/culture-musique/bob-dylan-vend-ses-archives-une-universiteamericaine accesat la 16 iunie 2016.
22
http://www.univ-lille3.fr/culture/collections-patrimoniales/fonds-archives/archives-historiens/
accesat la 21 ianuarie 2013.
23
http://lainfo.es/fr/20 14/ 11 /24/archi ves-personne lles-de-gabriel-garcia-marquez-se-affiche/
accesat la 16 iunie 2016.
24
"România Literară", nr. 45/2015 (accesat la: http://www.romlit.ro/meridiane111111111119)
25
Norme tehnice privind desfăşurarea activităţii în Arhivele Statului, Bucureşti, 1976, p. 19.
26
Norme tehnice privind desfăşurarea activităţilor în Arhivele Naţionale, 1996, p. 23.
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sau primite de o persoană este iluzorie sau oricum neproductivă şi rămânem la
rolul acelei persoane. Se ştie că istoriografia modernă a făcut pasul de la o istorie
a elitelor la una care se ocupă şi de marginalizaţii societăţii, sau mai ales de viaţa
oamenilor obişnuiţi. Ca urmare, şi instituţiile depozitare de arhivă trebuie să
acorde atenţie şi acestor creatori de arhivă, modeşti, oameni fără importanţă mare
în angrenajul societăţii, dar a căror viaţa cotidiană reflectă evoluţia societăţii pe
toate palierele ei. Şi dăm un exemplu în acest sens. În anul 1994 lua fiinţă la
Geneva Asociaţia Arhivelor Vieţii Private, sub impulsul unor istorici ce se
încadrau în curentul general european, după cum citim în site-ul de prezentare al
asociaţiei. Scopul declarat este "de a atrage atenţia publicului asupra importanţei
arhivelor private ca patrimoniu cultural". Şi mai departe: "în fapt, acestea se
dovedesc esenţiale pentru reconstituirea şi înţelegerea vieţii cotidiene, a vieţii
familiale, a vieţii conjugale şi individuale a femeilor şi bărbaţilor, adesea lăsaţi în
umbră, pentru scrierea unei istorii a oamenilor obişnuiţi" 27 .
Practica existentă în preluarea arhivelor private diferă şi ea de la ţară la
ţară, în funcţie de legislaţia, cutumele existente în diverse state. Iată cum este
reglementată această activitate în Canada, printr-o procedură instituită de Direcţia
Generală a Arhivelor, din anul 2008. Reţinem ideile principale: Arhivistul trebuie
să respecte etapele prevăzute de normativele în vigoare; pe toată perioada derulării
procesului de achiziţie va face dovada unei discreţii absolute, păstrată până la
momentul încheierii convenţiei de preluare a arhivei; dacă nu poate încheia
convenţia, va îndruma pe donator către o altă instituţie cu abilităţi similare; orice
achiziţie se va face de arhivistul pe raza căruia se află fondul respectiv.
În prealabil, arhivistul explică donatorului "într-un limbaj simplu"
noţiunile de fond şi colecţie arhivistică, urmărind ca să reducă masa documentelor
la cele ce se încadrează în noţiunile respective: documente (texte) nepublicate,
documente fotografice, documente cartografice şi documente audio-video
necomerciale. Interesant este că dacă donatorul oferă o mare cantitate de
documente neordonate, el trebuie îndrumat să le grupeze şi să le întocmească o
listă specificativă, după modelul intitulat "Bordereau de descrfption des
documents d'archives privees". După întâlnirea cu donatorul, arhivistul va
întocmi un formular "Projet d'acquisition d'archives privees", ce va fi înaintat
spre aprobare comitetului de achiziţii de arhive private. Acesta din urmă se
întâlneşte de 5-6 ori pe an şi verifică ofertele noi primite, recomandând acceptarea
lor sau redirijarea către alte organizaţii interesate.
Urmează apoi negocierea convenţiei, pe baza unei proceduri legale şi prin
prezentarea mai multor oferte posibile. Acum se va negocia şi instituirea unor
clauze privind drepturile de autor sau accesul la informaţii, ce vor fi cuprinse în
27

http://www.archivesdelavieprivee.ch/OO/home.html, accesat la 5 septembrie 2016.
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viitoarea convenţie, în termeni cât mai clari. Accesul donatorului la propriile
documente trebuie şi el prevăzut în textul acestui acord. În cazurile mai rare ale
unor posibile deduceri fiscale, se va stabili şi metoda de evaluare a documentelor
donate, pentru uzul organelor fiscale. Trebuie menţionat că toată această
procedură este în relaţie cu două documente programatice pentru arhivistica din
Canada: "Politica privind arhivele private" din anul 1989 şi "Politica de achiziţii a
arhivelor private", din anul 2006 28 .
Trecând la modul de prelucrare a fondurilor personale, literatura de
specialitate ne oferă câteva articole privind operaţiunile arhivistice în cazul
acestor fonduri de arhivă; deşi metodele aplicate în anumite cazuri individuale nu
pot fi generalizate, ca în cazul fondurilor de arhivă aparţinând instituţiilor
administrative - de exemplu - totuşi ele contribuie la apropierea arhivistului de
specificul acestor fonduri, pentru ca prin apelul la metode din domenii conexe să
poată ajunge la înţelegerea specificului fiecărui fond arhivistic personal. Iată de
exemplu cazul arhivei personale provenind de la cunoscutul politician american
Andrew J. Young, o cantitate mare de documente, acoperind jumătate de secol de
activitate politică şi socială. Articolul scris de Cheryl Oestreicher prezintă
abordarea folosită în prelucrarea arhivistică a acestui fond, ce s-a făcut pe baza
unei finanţări "ce a permis arhiviştilor implicaţi să experimenteze o mare varietate
de metode în ordonarea şi descrierea colecţiei, de la cel mai mic nivel la dosar".
Astfel, s-a încercat aplicarea ideilor promovate de Mark A. Greene şi
Dennis Meissner, care într-un articol publicat în anul 2005 au îndemnat arhiviştii
să schimbe strategia în operaţiunile arhivistice, acordând mai puţină atenţie
ordonării şi descrierii, urmărind în schimb uşurarea accesului cercetătorilor la
informaţie. Această tehnică s-a numit "producţie mare prin procesare puţină"
(MPLP - more product, less process ). Între altele ea presupune ordonarea după
genul documentelor (corespondenţă, rapoarte, broşuri); se va urmări mai mult
legătura intelectuală dintre documente şi nu cea fizică, iar seriile de documente
(dosare) nu vor fi toate tratate cu aceeaşi măsură, având în vedere că şi valoarea
lor este inegală. Până la urmă s-a apelat la metode menite să asigure accesul uşor
al cercetătorilor la documentele fondului. După eliminarea cărţilor primite cadou
de Andrew Y oung şi altor articole vădit nefolositoare s-a procedat la ordonarea
materialului arhivistic rămas, care a fost organizat structural, în 12 serii; acestea
corespundeau diferitelor funcţii ocupate de autorul fondului, iar altele se
identificau prin genul, suportul documentelor. Astfel, o serie se referea la
28

Bibliotheque et Archives nationales du Quebec, Processus d'acquisition des archives privees
(Document
a
l'intention
du
personnel
vise),
Avril
2008.
http://www.naab.ca/Publications/Acquistion_staff_f.pdf accesat la 21 ian. 2013.
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activitatea în funcţiile eclesiastice, alta pentru perioada în care a fost ambasador la
ONU, alta pentru anii în care a fost primar, dar şi o serie de documente personale,
una cu fotografii, alta cu documente audio-vizuale şi chiar o ultimă serie cu
premii, plachete şi artefacte, pe care le-a primit în calitatea sa de persoană publică.
Ca un amănunt interesant reţinem că pentru a economisi spaţiul, s-au scos
certificatele diverse din ramele în care fuseseră expuse. Artefactele au fost grupate
după tip: textile, pălării, mape, etc. În ceea ce priveşte documentele ce conţineau
informaţii personale, autorul ne spune că a înlăturat din fond extrasele de cont
bancar, dar şi orice documente medicale, precum şi cutii întregi cu mail-uri
primite. Alte documente cu caracter strict personal, au fost analizate cu atenţie şi
apoi s-a decis să fie înapoiate familiei.
Un caz interesant I-au format unele scrisori dintre autorul fondului şi prima
soţie a unui alt membru al familiei; acesta din urmă ridicase unele obiecţii faţa de
punerea lor în cercetare. În acest caz, autorul articolului explică modul său de a
aprecia situaţia: fiind o figură publică, Andrew Young înţelegea riscurile
expunerii publice a relaţiilor personale şi a opiniilor sale; atâta timp însă cât el ca
creator şi donator al fondului nu a pus condiţii de limitare a accesului la unele
informaţii, opinia sa a devenit obligatorie pentru arhiviştii care prelucrau fondul
respectiv. În alte cazuri însă, arhivistul a înapoiat familiei unele scrisori cu caracter
personal, intim, de care chiar membrii familiei nu mai ştiau probabil.
În cazul cărţilor de vizită adunate de Young s-a considerat iniţial că prezintă
puţin interes pentru cercetare şi deci pot fi eliminate; ulterior s-a văzut că unele aveau
diverse notiţe pe spate şi atunci s-a preferat să fie păstrate toate. La fotografii, multe
aveau duplicate, dar se cerea un timp enorm pentru identificarea lor, aşa că s-a optat
spre a fi păstrate toate.
În concluzie, Cheryl Oestreicher apreciază că dacă în alte situaţii s-a aplicat
metoda de "curăţire" a fondului şi ordonare precisă, în acest caz a fost preferabil ca
fondul să poată fi oferit cercetătorilor într-o formă cât mai accesibilă, ca urmare a
aplicării nu uneia ci mai multor metode, adecvate acestui caz particular de fond
personatl 9 •
Un articol semnat de Jennifer Meehan încearcă o abordare teoretică asupra
modului de ordonare a fondurilor personale, precum şi asupra inventarierii unităţilor
arhivistice ce le constituie, urmărind "să regândească ordonarea iniţială ca pe un cadru
conceptual pentru analiza şi înţelegerea documentelor personale în întreaga lor
complexitate şi în felul lor, adică aşa cum au create, folosite şi transmise peste timp". În
multe cazuri, autorul fondului personal nu a avut un sistem de ordonarea a dosarelor,
documentelor, atâta vreme cât le-a folosit, dar a încercat să realizeze unul în momentul
29

Cheryl Oestreicher, Personal Papers and MPLP: Strategies and Techniques, în "Archivaria",
nr. 76 (Fall2013), pp. 93-110.
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când s-a pus problema predării fondului spre conservare, sau documentele au fost
reordonate de moştenitorii acestuia. Fireşte că noua ordonare nu avea nimic în comun
cu modul normal de creare, utilizare, a documentelor respective ci era o creaţie
artificială, care în plus dezorientează cercetătorul neavizat. De obicei, în cazul arhivelor
neordonate, arhivistul încearcă să descopere legătura funcţională dintre documente şi le
ordonează în funcţie de aceasta, sau găseşte o formă potrivită de ordonare, lucru care
presupune cunoaşterea aprofundată a domeniului, sau domeniilor, de activitate de care
se leagă documentele respective. Un caz aparte îl constituie situaţia când arhivele se
află acum într-un alt loc, în custodia altei persoane sau asociaţii, astfel că identificarea
condiţiilor iniţiale de ordonare este şi mai dificilă, iar arhivistul va încerca să adune
toate informaţiile în acest scop. În concluzie, autorul citat crede că în efortul său de
contextualizare a documentelor personale, arhivistul se va strădui să înţeleagă aceste
documente şi nu va căuta să impună o schemă, pe baza unor analogii cu situaţii
similare30 .
Tendinţa ce se observă în ultimii ani este aceea ca arhivistul să "însoţească" pe
creatorul fondului personal în ciclul activ şi semiactiv al documentelor sale. Pentru un
parteneriat între arhivist şi viitorul donator al fondului pledează şi Lucie Paquet, care
invocă experienţa canadiană în acest sens şi oferă câteva indicaţii ce merită avute în
vedere, în contextul apariţiei fondurilor de arhivă cu documente digitalizate. Arhivista
citată spune că trebuie să fie "inventariate" anual personalităţile ce apar în toate
domeniile şi capătă importanţă naţională, aceasta cu sprijinul presei, al asociaţiilor
profesionale, spre a se alege acele persoane de la care s-ar putea prelua fonduri
personale de arhivă. Aceşti creatori de arhivă trebuie sensibilizaţi spre a conştientiza
importanţa salvării fişierelor lor de arhivă electronică, după cum trebuie ghidaţi pe
parcurs, spre a crea o adevărată arhivă electronică, ce va fi predată ulterior de instituţia
arhivelor. Transferul de arhivă trebuie efectuat periodic, fără să se aştepte încheierea
activităţii creatorului acelui fond. Chiar dacă unii arhivişti consideră ca aici avem de-a
face cu o interferenţă a arhivistului în procesul de creaţie, este probabil cea mai buna
metodă pentru a salva acest gen de documente, care devine majoritar în epoca actuală.
Greutăţile vin mai mult din partea instituţiei arhivelor, care trebuie să-şi schimbe
politica de achiziţii şi mai ales să-şi instruiască arhiviştii pentru acest nou gen de
documente şi metodele de prelucrare a lor3 1.
Fireşte, subiectul arhivelor personale este vast şi destul de puţin tratat în
literatura de specialitate, astfel că sunt multe de făcut în această direcţie. Pe de altă
parte, diversitatea mare a fondurilor personale (ca şi a autorilor lor), precum şi gradul
30

Jennifer Meehan, Rethinking Original Order and Personal records, în "Archivaria", 70 (Fali
201 0), p. 34.
31
Lucie Paquet, Les documents informatiques dans les fonds d'archives d'origine priwie aux
Archives Nationales du Canada, în "Archives", volume 29, numeros 3 et 4, 1997-1998, p. 80.
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ridicat de subiectivitate al organizării şi prezentării lor, ca şi al unor documente ce le
compun, face ca să fie aproape imposibilă soluţia unor metode general valabile de
ordonare, selecţionare şi inventariere a lor. Dar fară aceste fonduri, istoria timpurilor
noastre nu va putea fi înţeleasă în complexitatea şi diversitatea ei. Este limpede că în
viitor se vor prelua din ce în ce mai multe fonduri personale de arhivă, iar arhiviştii
trebuie să fie pregătiţi pentru aşa ceva. Astfel, se impune pregătirea arhiviştilor în
domeniul arhivelor electronice personale, dar chiar şi în domeniul relaţiilor interumane, spre a manageria corespunzător relaţia cu creatorul (donatorul) de arhivă.
Instituţia Arhivelor trebuie să-şi pună la punct politica de achiziţii a fondurilor
personale, spre a nu lăsa acest proces să se desfăşoare necontrolat. Se recomandă
alcătuirea unor metodologii privind fondurile personale, care să aibe în vedere criterii
de evaluare a documentelor respective, care nu pot fi aceleaşi cu cele aplicate la
documentele create de instituţiile statului. Nu în ultimul rând se impune pregătirea
atentă şi desfăşurarea unei campanii (sau a unei acţiuni continue) de instruire a
publicului în privinţa importanţei documentelor personale sau de familie, precum şi
asupra modalităţilor de păstrare, ordonare şi folosire a acestora.
Oricum însă, în secolul XXI, fondurile personale nu pot rămâne doar o rudă
mai săracă a arhivelor administrative.
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ADNOTĂRI PE MARGINEA PROCEDURILOR DE LUCRU

ELABORATE ÎN DOMENIUL ARHIVISTIC
Gabriela VULPE
Annotations on the working Procedures developed in the archive field

Abstract
In the archived activity there are many aspects requiring revision. The exposure
will address two aspects encountered in Procedures and Methodological norms.
Keywords: Procedures and Methodological norms, archive field
Scopul unei proceduri vizează un mod unic de iniţiere, elaborare, avizare,
aprobare şi revizie al oricărui procedeu formalizat pe activităţi utilizate.
Procedura are în vedere o prezentare în scris a paşilor ce trebuie urmaţi, a
metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat necesare îndeplinirii
atribuţiilor şi sarcinilor, având în vedere asumarea responsabilităţilor.
Elaborarea procedurii presupune şi o redare cât mai concisă în formulare a
conţinutului.

Acurateţea formulării presupune nu numai la nivel teoretic cât şi practic
utilizarea şi aplicarea unitară a prevederilor oricărei proceduri, instrucţiuni etc. în
scopul pentru care a fost elaborată.
Prin urmare este nevoie de atenţie, concentrare şi cunoaştere atunci când
definim termeni şi activităţi, implicit corelând legislaţia domeniilor vizate.
Respectarea acestor principii va impregna într-adevăr un caracter unitar şi
va elimina "superioritatea" unor colegi în detrimentul altora, sintagma "aşa este
normal", "aşa consider eu", "aşa este corect", fără a se baza pe o fundamentare
legală.

Corelarea legislaţiei arhivistice cu legea civilă şi penală nu presupune
lezarea drepturilor şi libertăţilor solicitanţilor, o aşa-zisă restricţionare, pentru care
unii dintre noi, din dorinţa de a nu fermi au dezvoltat o pasiune patologică,
propagând curentul "cetăţeanului îi este lezat un anumit drept".
În activitatea arhivistică desfăşurată există o multitudine de aspecte ce
.
. .
Impun revizUire.
Expunerea va aborda două aspecte întâlnite în Procedura privind
rezolvarea cererilor adresate Arhivelor Naţionale ale României pentru eliberarea
copiilor, extraselor şi certificatelor (PS 85-ANR, Ediţia 1) şi Normele
metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr.
16/1996, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 13 7 din
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29.09.2013, respectiv pentru autorizaţia
de funcţionare prestare serviCll
arhivistice şi adeverinţa, anexele 8 şi 9.
Prima situaţie are legătură cu adresa ANB 49241R/25.05.2016 care
recomandă trimiterea la art. 29 din Legea Arhivelor Naţionale republicată şi art.
1282 din Noul Cod Civil (NCC), atunci când "în urma verificării actelor anexate
consideraţi că trebuie (petentul, n.n.) să prezinte înscris uri oficiale din care să
rezulte calitatea de persoană îndreptăţită (titular al actului, succesor/moştenitor al
titularului actului, posesor sau moştenitor al unui drept de proprietate)" şi nu
invocarea Procedurii privind rezolvarea cererilor adresate Arhivelor Naţionale ale
României pentru eliberarea copiilor, extraselor şi certificatelor.
Art. 29 din Legea Arhivelor Naţionale alin ( 1) este astfel redat "Creatorii
şi deţinătorii de documente sau, după caz, succesorii în drepturi ai acestora sunt
obligaţi, să elibereze, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice şi persoanelor
juridice, certificate, adeverinţe, copii şi extrase de pe documentele pe care le
creează ori le deţin, inclusiv de pe cele pentru care s-a împlinit termenul prevăzut
la art. 13, dacă acestea se referă la drepturi care îl privesc pe solicitant".
Art. 1282 NCC, Capitolul 1 - Contractul, Secţiunea a 6-a Efectele
contractului se intitulează Transmisiunea drepturilor şi obligaţiilor către
succesori, şi este astfel formulat:
( 1) La moartea unei părţi, drepturile şi obligaţiile contractuale ale acesteia
se transmit succesorilor săi universali sau cu titlu universal, dacă din lege, din
stipulaţia părţilor ori din natura contractului nu rezultă contrariul.
(2) Drepturile, precum şi, în cazurile prevăzute de lege, obligaţiile
contractuale în strânsă legătură cu un bun se transmit, odată cu acesta,
succesorilor cu titlu particular ai părţilor.
În textul art. 29 din LAN se menţionează "la cererea persoanelor fizice şi
juridice", aşa cum este formulat rezultă că orice persoană poate solicita sub forma
prezentată de lege documente nu numai cele îndreptăţite aşa cum se prezintă în
Procedura privind rezolvarea cererilor adresate Arhivelor Naţionale ale României
pentru eliberarea copiilor, extraselor şi certificatelor (PS 85-ANR, Ediţia 1). În
această situaţie se impune o primă clarificare în privinţa categoriei de solicitanţi.
De asemenea, art. 1282 din NCC se referă la transmiterea drepturilor şi
obligaţiilor către succesori şi nu la calitatea moştenitorilor dovedită, atunci când în
urma unei solicitări persoana îndreptăţită, in situaţia dată, succesorul, trebuie să o
probeze.
Înscrisul oficial (care se poate solicita, aşa cum se menţionează în adresă)
este reglementat ca terminologie în Codul Penal, partea generală, titlul VIII, art.
152, alin (2) şi reprezintă orice înscris care emană de la instituţii publice sau de la
orice instituţie de interes public sau care aparţine unei asemenea unităţi.
Înscrisul oficial face parte din mijloacele de probă dacă întruneşte
condiţiile prevăzute de lege.
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Calitatea de persoană îndreptăţită/succesor legal al persoanei îndreptăţite
se va dovedi prin înscrisuri sau declaraţie pe propria răspundere, se menţionează
în Procedura privind rezolvarea cererilor.
Înscrisurile sunt reglementate în codul civil şi noul cod de procedură
civilă., prin ele înţelegându-se orice declaraţie despre un act sau fapt juridic,
făcută prin scriere de mână, dactilografiere, imprimare pe hârtie sau orice
material 1•
Se face distincţie între înscrisuri preconstituite, care s-au constituit înaintea
scopului de a fi utilizate în cazul unui litigiu între părţi, ex: contractul de vânzarecumpărare-înscrisuri care pot fi originale, recognitive şi confirmative; înscrisuri
sub semnătură privată şi înscrisuri autentice (încheiate cu solemnităţile cerute lege
de către un funcţionar public).
Din această ultimă categorie fac parte actele de stare civilă, hotărârile
judecătoreşti, procesele-verbale etc.
Constatările prevăzute în actul autentic sunt opozabile erga omnes (faţă de
orice persoană).
Dovada calităţii de moştenitor (succesor) se realizează în baza
certificatului de moştenitor (în situaţia în care a fost dezbătută succesiunea) sau
prin orice alte mijloace de probă admise de lege, precum actele de stare civilă,
proba cu martori, recunoaşterea pârâţilor chemaţi la interogatoriu (ultimele două
pentru procedura contencioasă a succesiunii).
Certificatul de moştenitor-mijloc de însezinare şi instrument de probare,
face dovada deplină a calităţii de moştenitor şi a cotei sau bunurilor care se cuvin
fiecărui moştenitor în parte.
Discuţii contradictorii au existat şi în literatura juridică şi practica
judecătorească cu privire la puterea doveditoare a certificatului de moştenitor, care
s-ar fi perpetuat, în mod evident, dacă nu ar fi avut loc modificări în noua
reglementare civilă.
Astfel, prevederile art. 25 alin (2) din Decretul 4011953 şi art. 66 alin (1)
teza a II-a din legea nr. 3611995 au generat opinii diferite concretizate în
soluţionări distincte.
Astfel, în literatura juridică, într-o opinie majoritară, s-a minimalizat
natura juridică şi puterea doveditoare a certificatului de moştenitor2 , ca act juridic
notarial, susţinându-se că acesta face numai dovada cu privire la calitatea de
moştenitor şi cota sau bunurile ce revin fiecărui moştenitor, neconstituind titlu de
proprietate pentru moştenitori 3
G. Boroi, D. Bădescu, Codul de procedură civilă, Editura Ali, Bucureşti, 1995, p. 271.
A. Ştirbu, Despre succesiuni pe înJe/esu/ moştenitorilor, Editura Continent XXI, Bucureşti, 2008,
p. 172.
3
Tribunalul Popular al raionului Lieşti, d. 9/1956, sentinţa civilă nr. 1147 din 12 decembrie 1956,
Tribunalul Regional Galaţi, d. 294 /1957, decizia nr. 291/1957- instanţe care s-au pronunţat în
1

2
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După adoptarea Legii nr. 711996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare4

unele birouri de carte funciară din cadrul oficiilor de cadastru şi de publicitate
imobiliară, au respins cererile de intabulare a dreptului de proprietate dobândite
printr-un act notarial întocmit în baza unui certificat de moştenitor cu motivarea
că "Certificatul de moştenitor atestă doar calitatea de moştenitor, nu dreptul de
proprietate" 5
Într-o altă situaţie instanţele judecătoreşti au emis o soluţie diferită, în
sensul că prin unele hotărâri, certificatului de moştenitori s-a recunoscut valoarea
de titlu de proprietate. 6
În literatura juridică s-a exprimat şi opinia în sensul că certificatul de
moştenitor, care se eliberează în cadrul procedurii succesorale notariale
jurisdicţionale necontencioase, care nu diferă de procedura contencioasă
îndeplinită de instanţele judecătoreşti, are valoare juridică a unui înscris autentic,
pe baza căruia moştenitorii se înscriu la rolul fiscal, în registrul agricol, întocmesc
acte de vânzare-cumpărare, donaţii, schimburi etc. 7
De asemenea, s-a subliniat faptul că certificatul de moştenitor este
instrument probatoriu, el având caracteristicile unui înscris autentic, astfel încât
face dovada datei până la înscrierea în fals, se bucură de prezumţia de validitate,
proba contrarie fiind în sarcina celui care îl contestă şi face dovada până la
înscrierea în fals cu privire la constatările personale ale agentului instrumentator
(notarul public) făcute în limitele atribuţiilor sale. 8
În urma modificării survenite în NCC, art. 1133 alin (1) NCC prin Legea
7112011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil 9 ,
acesta are conţinutul "Certificatul de moştenitor face dovada calităţii de
moştenitor, legal sau testamentar, precum şi dovada dreptului de proprietate al
moştenitorilor acceptanţi asupra bunurilor din masa succesorală, în cota care se
revine fiecăruia". Corespunzător reglementării anterioare, în privinţa certificatului
de moştenitor, în principiu, se admitea că acesta nu ar constitui titlu (cu sensul de
act juridic care generează o prezumţie de proprietate în favoarea persoanei care îl
invocă), deoarece singura lui funcţie era cea care atesta calitatea de moştenitor,
precum şi întinderea drepturilor succesorale ale persoanei ori persoanelor având
certificatul de moştenitor nu este titlu de proprietate, neputând fi opus terţilor,
revenindu-i obligaţia să facă dovada dreptului de proprietate al defunctului.
4
Republicată în "Monitorul Oficial", Partea 1, nr. 201 din 3.03.2006.
5
Gh. Dobrican, Întabularea dreptului de proprietate dobândit printr-un act notarial întocmit în
baza unui certificat de moştenitor, în "Revista Română de Drept" nr. 2/2001, p. 108.
6
ldem, Notă la încheierea din 11 septembrie 1974 pronunţată în dosarul succesoral nr. 56311974
a Notariatului de Stat Tecuci, în "Revista Română de Drept" din 6/1975, p. 54-55.
7
Ibidem.
8
R. Puia, Termenijuridici în materie notarială. Dicţionar multiexplicativ, voi. 1, Editura Norarom,
2010, p. 70.
9
Legea 287/2009 publicată în "Monitorul Oficial", Partea 1, nr. 409 din 10 iunie 2011.
sensul

că

moştenitorului
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această

calitate, în realitate însă, reclamantul se putea preleva de moştenirea legală
sau testamentară, în măsura în care reuşea să dovedească că autorul său era
proprietarul imobilului pe care îl revendica de la pârât; altfel spus, certificatul de
moştenitor putea fi folosit ca mijloc probatoriu a unui mod de dobândire a
proprietăţii.

Prin noua reglementare (NCC) s-a prevăzut expres, art. 1133 alin (1) că
"certificatul de moştenitor face dovada calităţii de moştenitor, legal sau
testamentar, precum şi dovada dreptului de proprietate al moştenitorilor acceptanţi
asupra bunurilor din masa succesorală, în cota care se revine fiecăruia".
Proba dreptului de proprietate asupra bunurilor succesorale nu are caracter
absolut, în sensul că persoana interesată poate să dovedească faptul că autorul nu
era proprietar al unui anumit bun, caz în care va interveni principiul conform
căruia nimeni nu poate transmite, inclusiv pe cale succesorală, mai multe drepturi
decât are. Efectul cei se atribuie titlului, în accepţiunea de mai sus, este acela de a
crea o prezumţie simplă în legătură cu calitatea de proprietar a persoanei care îl
produce, prezumţie care poate fi combătută de partea adversă, inclusiv prin
invocarea unui titlu propriu de natură să genereze o prezumţie de proprietate mai
puternică, dar tot susceptibilă de a fi înlăturată 10 •
Legea notarilor publici, prin art. 84, dispune că "în cazul în care nu s-a
făcut dovada existenţei unor bunuri în patrimoniul defunctului ori determinarea
acestora necesită operaţiuni de durată şi moştenitorii solicită să li se stabilească
numai calitatea, se poate emite certificat de calitate de moştenitor".
Potrivit prevederilor Legii nr. 3611995 privind notarii publici şi a activităţii
notariale, certificatul de moştenitor se eliberează de către notarul public în cadrul
procedurii succesorale notariale necontencioase şi cuprinde constatările referitoare
la masa succesorală, calitatea moştenitorilor şi cotele ce le revin din patrimoniul
defunctului, respectiv bunurile atribuite dacă moştenitorii şi-au împărţit bunurile
prin bună învoială.
De menţionat este şi faptul că nu se poate elibera certificat de moştenitor,
cu excepţia celui de calitate, pentru un defunct căsătorit, fără lichidarea regimului
matrimonial prin act autentic (îndrumar notarial, voi. 1, p.434 ).
În esenţă, certificatul de moştenitor are recunoscută natura juridică şi
puterea doveditoare a unui titlu de proprietate pentru moştenitori şi în acest sens
se garantează în mod efectiv dreptul de moştenire consacrat de Constituţie.
Procedura privind rezolvarea cererilor redă definiţii pentru reprezentantul
legal, succesorul, persoana îndreptăţită şi se menţionează cine are această calitate
şi cine nu se încadrează, de asemenea excepţia de la prevederi.
Şi în acest context se impun o serie de clarificări în formulare şi cerinţe.

10

G. Boroi, lnstitufii de drept civil in reglementarea NCC, p. 61-62.
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Formularea de la art. 4.15 lit.( a) prezintă o serie de inexactităţi referitoare
la "posesorul sau moştenitorul unui drept de proprietate consemnat în actul
solicitat".
În acest context intervine termenul "posesor", care în literatura juridică a
suscitat multiple interpretări şi controverse întrucât prin ea însăşi, definiţia
legislativă era departe de a fi exactă.
Reproducând întocmai art. 2228 din Codul civil francez, art. 1846 alin (2)
din vechiul Cod civil român defineşte posesia ca fiind "deţinerea unui lucru sau
folosirea unui drept, exercitată, una sau alta de noi înşine sau de altul în numele
nostru".
Instituţia posesiei, prin art. 486 din Vechiul Cod Civil (VCC) precizează
"posesorul este de bună credinţă când posedă ca proprietar în puterea unui titlu
translativ de proprietate ale cărui vicii nu-i sunt cunoscute", art. 895 VCC prevede
că "legatarul unei fracţiuni de ereditate va cere posesiunea de la erezii
rezervatari", astfel că în aceste texte legiuitorul nu foloseşte noţiunea de posesie în
raport cu dreptul de proprietate sau cu alte drepturi reale.
Controverse au existat şi în ceea ce priveşte calificarea posesiei ca fiind un
drept sau doar o simplă stare de fapt?
De asemenea, a fost vizat şi faptul că definiţia nu lămureşte două aspecte
şi anume "deţinere" care nu este echivalentă ca noţiune celei de "posesie" ca
atribut al dreptului de proprietate, nu există similitudine între "posesie" şi
"folosirea unui drept", deoarece nu este exclus să fim în prezenţa posesiei fără a
exista un drept (exemplu: posesia pe care o exercită titularul unui dezmembrământ
al dreptului de proprietate).
Posesia reprezintă o stare de fapt ce creează aparenţa proprietăţii şi deci în
aparenţă posesorul este privit până la proba contrarie drept proprietar.
În practică s-au întâlnit situaţii frecvente când posesia poate avea un titular
iar proprietatea poate fi invocată de către altul, astfel încât între aceştia se poate
naşte un conflict.
Noul cod civil, prin art. 916 (Cartea a III-a, Posesia, Capitolul I) defineşte
posesia ca fiind exercitarea în fapt a prerogativelor dreptului de proprietate asupra
unui bun de către persoana care îl stăpâneşte şi care se comportă ca un proprietar.
Art. 917, alin (1) menţionează că posesorul poate exercita prerogativele
dreptului de proprietate asupra bunului fie în mod nemijlocit, prin putere proprie,
fie prin intermediul unei alte persoane.
Art. 918 specifică faptul că nu constituie posesie stăpânirea unui bun de
către un detentor precar şi sunt enumerate situaţiile:
a) locatarul, comodatarul, depozitarul, creditorul gajist;
b) titularul dreptului de superficie, uzufruct, uz, abitaţie sau servitute, faţă
de nuda proprietate;
c) fiecare coproprietar, în proporţie cu cote le-părţi ce revin celorlalţi
coproprietari;
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d) orice altă persoană care, deţinând temporar un bun al altuia, este
obligată să îl restituie sau care îl stăpâneşte cu îngăduinţa acestuia;
Detentorul precar poate invoca efectele recunoscute posesiei numai în
cazurile şi limitele prevăzute de lege.
Caracteristic pentru precaritate este faptul că stăpânirea lucrului este lipsită
de elementul intenţiona] al posesiei, precaritatea în VCC, art. 1853 menţionează
că "actele ce exercităm asupra unui lucru al altuia sub nume precar, adică în
calitate de locatari, depozitari, uzufructuari etc. sau asupra unui lucru comun, în
puterea destinaţiei legale a aceluia, nu constituie o posesie sub numele de
proprietate".
Este important de cunoscut acest aspect pentru situaţia când anumite
persoane care se încadrează în contextul semnalat pot depune solicitări în vederea
eliberării copii, extrase etc. de pe documente aflate în depozitele Arhivelor
Naţionale. Cum dovedeşte posesorul, în această situaţie calitate de persoană
îndreptăţită?

Nu se va confunda posesia ca stare de fapt, cu posesia ca atribut al
dreptului de proprietate.
Este posibil ca un proprietar să nu fie posesorul bunului, aşa cum
posesorul să nu fie proprietarul bunului pe care îl stăpâneşte de fapt. Un asemenea
posesor, căruia îi lipseşte dreptul de proprietate asupra bunului, se comportă însă
ca un adevărat proprietar faţă de bunul respectiv.
Problema intervine şi în cazul celor care nu au calitate de persoană
îndreptăţită (art. 4.15 lit. b) din Procedura privind rezolvarea cererilor, respectiv
"persoana sau, după caz, moştenitorul persoanei care şi-a înstrăinat dreptul de
proprietate".
În acest caz se impune corelarea cu legislaţia notarială, acolo unde se
eliberează (la momentul actual datorită noilor reglementări în domeniu) duplicate
ale actelor originale aflate în arhiva notarului public, părţilor implicate, respectiv
atât vânzătorului cât şi cumpărătorului (în situaţia în care obiectul îl constituie un
contract de vânzare-cumpărare), ambii fiind parte/părţi şi beneficiind de aceleaşi
drepturi în materia eliberării actelor.
De asemenea se specifică la art. 154 alin (4) faptul că "competenta
eliberării duplicatelor de pe actele emise de notariatele de stat sau de alte organe
cu activitate notarială aparţine instituţiei care a preluat arhiva acestora".
Spre exemplu, pentru situaţia de la art. 4.15 lit. (c) din Procedură,
respectiv "fac excepţie de la prevederile pct. 4.15b, având calitatea de persoană
îndreptăţită, persoana sau, după caz, moştenitorul persoanei al cărui drept de
proprietate a fost preluat de către statul român în perioada 6.03.1945-22.12.1989",
se impune precizarea că stabilirea calităţii de moştenitor (legal sau testamentar) a
persoanei îndreptăţite la beneficiul legii nr. 10/2001 se face potrivit legii civile
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române, norma 11 referitoare la accesul moştenitorilor persoanei îndreptăţite la
beneficiul legii implicând o analiză calificată 12 a actelor doveditoare depuse de
solicitant(acte de stare civilă, certificate de moştenitor, dacă acestea există,
testamente) pentru stabilirea calităţii de moştenitor legal sau testamentar.
Legea 10/2001 nu conţine prevederi speciale 13 în ceea ce priveşte
dovedirea dreptului de proprietate al persoanei îndreptăţite asupra imobilelor
solicitate şi, eventual, a calităţii sale de moştenitor al fostului sau adevăratului
proprietar, ceea ce înseamnă că sunt aplicabile regulile de drept comun, dovada
calităţii de moştenitor sau de legatar, sau hotărârea judecătorească (varianta
contencioasă) iar, în lipsa acestora, prin orice mijloace de probă care atestă
legătura de rudenie, acceptarea moştenirii, etc., respectiv acte de stare civilă,
testamentul întocmit de defunct şi altele.
În legătură cu art. 4.16 din Procedură se impun câteva precizări:
1. Succesorul universal este aceea persoană care dobândeşte un patrimoniu
(o universalitate); ex: unicul moştenitor legal, legatarul universal, persoana
juridică ce dobândeşte un patrimoniu prin efectul comasării (fuziune sau
absorbţie) sau al transformării.
2. Succesorul cu titlu universal este persoana care dobândeşte o fracţiune
dintr-un patrimoniu, ex: moştenitorii legali, legatarul sau legatarii care au
dobândit o cotă-parte din moştenire, persoana juridică ce dobândeşte o parte din
patrimoniul persoanei juridice total sau parţial divizate.
Calitatea succesorilor universali şi cu titlu universal de a fi avânzi-cauză
constă în aceea că actul juridic încheiat de autorul lor produce efectele şi faţă de ei.
Astfel, aceşti succesori preiau parţial sau total drepturile subiective şi
obligaţiile autorului lor (cel de la care au dobândit patrimoniul sau o fracţiune din
acesta), cu excepţia drepturilor şi obligaţiilor strâns legate de persoana autorului,
precum şi cele declarate de părţi ca netransmisibile.
Legea prevede şi cazuri în care poate înceta calitatea de avânzi-cauză a
succesorilor universali sau cu titlu universal faţă de anumite acte juridice încheiate
de autorul lor, ex: moştenitorii legali rezervatari în privinţa actelor juridice ale
autorului lor care încalcă rezerva succesorală.
Mai există şi situaţia vacanţei succesorale, nesemnalată în Procedură.
În practica legislativă, în cazul succesiunilor vacante, certificatul de
vacanţă succesorală face dovada dreptului de proprietate pentru stat conform art.5
alin. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 731/2007 14 , care prevede că pentru bunurile
provenind din succesiuni vacante, titlul de proprietate al statului asupra acestora
Norme metodologice de aplicare unitară a Legii 10/2001, art. 4.4.
Ibidem, art. 4.2.
13
Legea 10/2001, art. 22, republicată în "Monitorul Oficial" nr. 798 din 2 septembrie 2005.
14
"Monitorul Oficial", Partea 1, nr. 254 din 16 aprilie 2009, H.G. nr. 73112007 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor
de valorificare a bunurilor intrate potrivit legii în proprietatea privată a statului.
11

12
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este certificatul de vacanţă succesorală emis de notarul public, care se transmite
direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti.
Fără a face apologia termenilor certificat de moştenitor şi posesor,
precizările în materie de definiţie, terminologie, nuanţe juridice se impun , ca de
altfel pentru toată practica arhivistică, evitând astfel erorile şi creând acel cadru
unitar despre care cu toţii vorbim.
Procedura privind rezolvarea cererilor impune cu celeritate revizuire în
privinţa utilizării, definiţiei termenilor, actualizării şi corelărilor legislative, într-o
activitate sensibilă şi indispensabilă soluţionării diverselor situaţii prezente în
practică.

Cea de-a doua situaţie abordată în referat are în vedere o revizuire ce se
impune pentru Normele metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii
Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor
interne nr. 137 din 29.09.2013, respectiv pentru autorizaţia de funcţionare
prestare servicii arhivistice şi adeverinţa, anexele 8 şi 9.
Prin înregistrarea în Registrul comerţului se înţelege înmatricularea
persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor
familiale şi persoanelor juridice prevăzute la art. 2 din Legea 359 din 8.09.2004 15
(societăţile comerciale societăţile şi companiile naţionale, regiile autonome şi
organizaţiile cooperatiste, sucursalele înfiinţate ale acestora, precum şi alte
persoane juridice care se înregistrează în registrul comerţului potrivit unor acte
normative speciale), înscrierea de menţiuni, precum şi înregistrarea altor
operaţiuni care, potrivit legii, se menţionează în Registrul comerţului.
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, art. 81 defineşte
întreaga activitate fiscală ca fiind activitatea de atribuire a codului de înregistrare
(care se realizează exclusiv de către organul fiscal central, pe baza declaraţiei de
înregistrare fiscală, cu excepţia cazului în care prin lege se prevede altfel), de
organizare a registrului contribuabililor/plătitorilor şi de eliberare a certificatului
de înregistrare fiscală.
Art. 82 din actul normativ menţionat stipulează că "orice persoană sau
entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se înregistrează primind un
cod de identificare fiscală.
Structura CUI este stabilită de Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Sănătăţii,
Ministerul afacerilor Interne şi Ministerul Justiţiei.
Codul unic de înregistrare este utilizat de toate sistemelor informatice care
prelucrează date privind persoanele fizice autorizate, întreprinderilor individuale,
15

"Monitorul Oficial", Partea I, nr. 359 din 8.septembrie 2004, Legea nr. 359 din 8 septembrie
2004 privind simplificarea formalităţi/ar la inregistrarea in registrul comerţului a persoanelor
ftzice, asociaţii/ar familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la
autorizarea funcţionării persoanelor juridice.
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întreprinderilor familiale şi persoanelor juridice prevăzute la art. 2 din Legea
359/2004, precum şi de acestea în relaţiile cu terţii, inclusiv cu autorităţile şi
instituţiile publice pe toată durata funcţionării lor, fiind unicul atribut de
identificare care nu se modifică pe toată durata existenţei profesionistului.
Important de semnalat, spre deosebire de CUI, nr. de ordine în Registru se
poate schimba, în funcţie de menţiunile înregistrate în Registrul comerţului.
În acest sens, voi exemplifica: în cazul în care sediul social al firmei se
mută în alt judeţ, atunci firma primeşte un nou J/FICI, în funcţie de tipul firmei, cu
indicativul judeţului în care a fost mutată-o firmă, persoană juridică (p.j.) este
înmatriculată în judeţul Galaţi are indicativul 117, în situaţia în care se va muta în
municipiul Bucureşti va primi indicativul 140, aceasta va fi radiată din Galaţi şi va
primi un număr nou de înregistrare în Bucureşti.
În schimb, CUI şi data atribuirii acestuia vor rămâne neschimbate de
fiecare dată când este necesară eliberarea unui nou certificat de înregistrare.
De asemenea, atât persoanele juridice cât şi cele fizice vor fi identificate în
registrul Comerţului printr-un nou cod de înregistrare. Noile reglementări
referitoare Ia identificarea operatorilor economici sunt cuprinse în Legea 15212015
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în
registrul comerţului. 16
Noul cod unic de identificare va individualiza operatorul economic în tot
spaţiul comunitar.
Noul cod unic de identificare (EUID) va permite identificarea în sistemul
de interconectare a registrelor comerţului din statele membre al UE.
Noile prevederi referitoare la identificarea operatorilor economici se vor
aplica începând cu 201 7.
Codul EUID, care se va implementa din 2017, va include:
- elementul de identificare al României;
- elementul de identificare al registrului naţional în UE;
- numărul persoanei din registrul comerţului.
Actul normativ mai stabileşte că identificatorul unic la nivel european
EUID va fi trecut pe certificatul de înregistrare la Registrul comerţului,
documentul pe care orice firmă sau persoană fizică îl primeşte la înmatricularea
ca operator economic în Registrul Comerţului.
Prevederile din noua lege, menţionează faptul că, dacă va fi necesar, în
vederea evitării erorilor de identificare, EUID va conţine şi alte elemente, care în
prezent nu sunt specificate.
În practica curentă se întâlnesc denumirile de CUI (cod unic de înregistrare
fiscală) şi CIF (cod de înregistrare fiscală).
Ce reprezintă numărul de ordine în registrul comerţului?
16

Jdem, nr. 519 din l3 iulie 2015.
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În funcţie de tipul firmei pentru care se solicită înmatricularea, aceasta este
registrul comerţului, în unul din cele trei registre din care este

înregistrată în
alcătuit acesta:

1) Registru pentru înregistrarea persoanelor fizice autorizate,
întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale;
2) Registru pentru înregistrarea persoanelor juridice societăţi cooperative
şi societăţi cooperative europene;
3) Registru pentru înregistrarea persoanelor juridice societăţi, companii
naţionale şi societăţi naţionale, regii autonome, grupuri de interes economic,
organizaţii cooperatiste, societăţi
europene, grupuri europene de interes
economic, alte persoane juridice prevăzute de lege.
Astfel, numărul de ordine din registrul comerţului al unei firme este format
din: indicativ "J" pentru persoane juridice, indicativ "F" pentru persoane fizice
autorizate, întreprinderi individuale şi familiale şi indicativ "C" pentru societăţi
cooperative, codul numeric specific judeţului (judeţul Galaţi, indicativ 17) în care
se află situat sediul social/profesional al firmei respective, conform SIRUTA Sistem informatic al Registrului Unităţilor Teritorial-Administrative, clasificare
utilizată de Institutul Naţional de Statistică pentru a înregistra unităţile
administrativ-teritoriale, un număr de ordine-pentru fiecare an numărătoarea
începe de la numărul 1 şi anul în care a fost înmatriculată firma
(J/1711651/2003MONTERO GROUP SRL din Galaţi).
Informaţii despre un agent economic se obţin selectând şi completând
CUI-ul pe site-ul Ministerului de Finanţe, de aceea este important să precizăm
corect şi distinct elementele esenţiale de identificare ale acestuia pe actele pe care
le eliberăm.
Astfel, pe autorizaţia de funcţionare a operatorilor economici prestatori de
servicii arhivistice se impune o revizuire, în sensul menţionării corecte a datelor
de identificare în registrul comerţului, şi anume "se autorizează operatorul
economic MONTERO GROUP SRL, având numărul de înmatriculare în Registrul
Comerţului J/171165112003, CUI 15939400, cod CAEN .....
Situaţia actuală a autorizaţiei
precizează în fapt CUI-ul
la nr. de
înregistrare în Registrul Comerţului, cele două noţiuni fiind ca esenţă total
distincte, aşa cum am precizat în expunere.
Practica arhivistică reglementată prin lege, proceduri, instrucţiuni, norme
etc. se impune a fi revizuită.
Revizuirea va avea în vedere considerente logic exprimate în formulare, în
corelarea legislaţiei arhivistice cu legislaţii adiacente şi prin urmare crearea unui
cadru cu adevărat unitar şi obiectiv.
Situaţiile litigioase, petiţiile şi alte asemenea forme de manifestare sunt
specifice societăţii noastre, ele vor exista în practica curentă şi aceste aspecte nu
trebuie să creeze temeri.
Trebuie să avem în vedere şi ipoteza că largheţea cu care ne desfăşurăm
activitatea pe acest segment, poate crea efectul de bumerang.
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PERSPECTIVE PRIVIND DEZVOLTAREA RELAŢIILOR
INSTITUŢIONALE DINTRE SERVICIUL JUDEŢEAN
GALAŢI AL ARHIVELOR NAŢIONALE ŞI SERVICIUL DE
STAT DE ARHIVĂ AL REPUBLICII MOLDOVA 1
Dr. Adrian POHRIB
Perspectives Regarding the Development of the Institutional Relationships between
the Galati County Service of National Archives and the Moldavian Republic State
Archive Service
Abstract

This article is presenting the perspectives regarding the development of the
institutional relationships between the Galaţi County Service of National Archives and
the Moldavian Republic State Archive Service. The starting point is constituted by the
Cooperation Treaty in the Archiving Domain between the Romania and the Moldavian
Republic signed at Iasi on January 241h2014.
Keywords: Galaţi National Archives, Moldavian Republic State Archive Service,
Cooperation Treaty.
"Arhivele nu constituie nişte simple depozite
de acte vechi, ci instituţii de cercetare ştiinţifică,
tezaure prin care legitimează poporul nostru în faţa
întregii lumi".
Nicolae Iorga
Convergenţe instituţionale

Convergenţele instituţionale

un neavizat, având în vedere

sunt evidente

şi uşor

evoluţia istorică comună

de sesizat, chiar şi pentru
pentru anumite perioade.

Materialul, la care am adăugat câteva actualizări, a fost prezentat în cadrul seminarului
perspectivele colaborării transfrontaliere dintre Arhivele Naţionale ale României
şi cele ale Republicii Moldova" (8-10 iulie 2015, Soroca, Ocniţa), iniţiat şi organizat de directorul
general al Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova, dr. Ion Varta. La invitaţia
conducerii Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova, a participat la lucrările
seminarului o delegaţie a Arhivelor Naţionale ale României, alcătuită din: Ioan Drăgan (directorul
ANR), Florin Cîntic (şeful SJAN Iaşi), Doina Iavni (şeful SJAN Suceava), Adrian Pohrib (şeful
SJAN Galaţi), Liviu Grigorescu (şeful SANIC), Octavian Dascăl (BDPAS), Claudiu Macsim
(SJAN Suceava) şi Rodica Iftimi (SJAN Iaşi). Membrii delegaţiei au prezentat în cadrul acestui
seminar materiale referitoare la practicile arhivistice aplicate în ANR, fondurile arhivistice care
conţin documente referitoare la Basarabia, modalităţile de implementare a Acordului de cooperare
încheiat între Arhivele Naţionale din România şi Moldova (2014, Iaşi).
1

"Oportunităţile şi

383
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia XII 1 2017

Ca instituţie, Arhivele de pe teritoriul principatelor româneşti
extracarpatice au fost înfiinţate oficial în contextul elaborării primelor legi
administrative moderne, anume Regulamentele Organice, în anii 1831-1832.
Pentru perioada anterioară secolului al XIX-lea, nu trebuie trecută cu vederea
existenţa unor arhive pe lângă cancelaria domnească, a celor păstrate de către
autorităţile ecleziastice, ca şi a arhivelor private constituite de către dregători de
diverse ranguri în ierarhia boierească. Dintre acestea, cele mai vechi locuri de
păstrare a documentelor le-au constituit mănăstirile, care, datorită caracterului lor
sigur, permiteau păstrarea inclusiv a documentelor laice. Astfel, în 1775, este
atestată existenţa unei Arhive generale a Mitropoliei Bucureştilor, unde se păstrau
şi diferite acte particulare, de tipul hotărniciilor.
De Arhivele Ţării Româneşti se poate vorbi însă abia începând cu 1 mai
1831, iar de cele ale Moldovei de la 1 ianuarie 1832. Aceste referiri sunt mai
degrabă de ordin teoretic, dat fiind că legislaţia respectivă nu face nicio trimitere
la activitatea arhivistică propriu-zisă, ci exclusiv la chestiuni ce ţineau de buget şi
de numărul angajaţilor în Arhive.
Arhivele din Republica Moldova se raportează, în ceea ce priveşte
înfiinţarea, de asemenea, la începutul secolului al XIX-lea, avansând ca reper
cronologic anul 1815, când, printr-o dispoziţie a guvernatorului regiunii
Basarabia, I.M. Harting, a fost fondată Arhiva Guvernatorului Basarabiei,
instituindu-se şi prima funcţie de arhivist, ocupată de un secretar gubernial.
Nu vom face referiri la istoria zbuciumată a României şi Moldovei în
secolul al XIX-lea, în schimb, ne vom raporta cronologic la începutul secolului al
XX-lea.
După evenimentele anului 1918, unificarea politică a statului român va
conduce şi la tentativa reuşită de racordare în domeniul arhivelor a noilor
provincii alipite. Astfel, sunt înfiinţate Arhivele Statului de la Cernăuţi (1924) şi
Chişinău (1925). În această conjunctură, o nouă lege de funcţionare a Arhivelor
Statului intră în vigoare începând din 1925, prevăzând, printre altele, constituirea
direcţiilor regionale. Instituţia se menţine în subordinea Ministerului Instrucţiunii
Publice. Este perioada în care ca directori generali figurează Constantin Moisil
(1923-1938) şi Aurelian Sacerdoţeanu (1938-1953).
Anul 1918, anul unirii Basarabiei cu România, este recunoscut şi de
istoricii din Republica Moldova ca începutul unei etape noi în procesul
consolidării arhivisticii basarabene. Astfel, a fost înfiinţată Direcţia Regională a
Arhivelor Statului din Basarabia, pusă sub conducerea lui Leon Boga, fost angajat
al Direcţiei Generale a Arhivelor Statului din Bucureşti. În perioada imediat
următoare s-a reuşit salvarea multor documente şi valorificarea acestora prin
includerea în circuitul ştiinţific. Au fost publicate mai multe culegeri de
documente, printre care se remarcă colecţia "Documente Basarabene", îngrijită de
L. Boga. Un impact deosebit în promovarea instituţiei arhivistice basarabene, în
valorificarea documentelor de arhivă, prin publicarea lor, 1-a avut revista
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"Arhivele Basarabiei" ( 1929-1938), aflată sub patronajul profesorilor Toma Bulat
şi Constantin Tomescu.
În contextul declanşării celui de-al Doilea Război Mondial, anul 1940 a
însemnat anul în care arhivele, puse în faţa unor realităţi istorice asupra cărora nu
vom insista, au fost nevoite să evolueze instituţional diferit.
Instituţia arhivelor din perioada interbelică a stat la bază creării, în 1940, a
Arhivei Centrale de Stat a R.S.S.M. În 1946 au fost constituite două arhive
centrale: Arhiva Centrală Istorică şi Arhiva Centrală a Revoluţiei din Octombrie şi
Construcţiei Socialiste (Arhiva Partidului Comunist al R.S.S.M.), care, în 1958,
au fuzionat, revenind la denumirea Arhiva Centrală de Stat a R.S.S.M.
În 1976, a fost creată Arhiva documentelor foto-fono-cinematografice,
care, după declaraţia de suveranitate a Republicii Moldova, în 1990, împreună cu
Arhiva Centrală de Stat au stat la baza creării Arhivei Naţionale a Republicii
Moldova. În toamna anului 1991, pornind de la arhiva Partidului Comunist, a fost
fondată Arhiva Organizaţiilor Social-Politice din Republica Moldova.
Odată cu adoptarea, la 22 ianuarie 1992, a Legii privind Fondul Arhivistic
al Republicii Moldova, primul act legislativ care stabileşte structura şi
componenţa fondului arhivistic al ţării, începe o nouă etapă în dezvoltarea
domeniul arhivistic. Această lege constituie primul pas de trecere de la sistemul
sovietic de restricţionare a accesului cetăţeanului la documentele şi informaţiile
din arhive la un mecanism în care acestea devin instituţii publice cu acces liber la
documente. Legea consfinţeşte dreptul constituţional al cetăţeanului privind
accesul liber la informaţiile stocate în colecţiile de documente şi stabileşte
principiile de bază cu privire la preluarea, păstrarea, conservarea şi valorificarea
documentelor de arhivă.
Din sistemul instituţional arhivistic al Republicii Moldova fac parte, în
prezent, Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova, instituţie responsabilă
de promovarea politicii arhivistice a statului, două arhive centrale: Arhiva
Naţională a Republicii Moldova şi Arhiva Organizaţiilor Social-Politice din
Republica Moldova, două arhive municipale din oraşele Chişinău şi Bălţi şi 35
servicii raionale de arhivă.
După sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial şi în România au loc
transformări, în contextul impunerii ideologiei comuniste. Astfel, în 1951,
Direcţia Arhivelor Statului trece în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, iar
modelul de organizare sovietic pătrunde şi în domeniul arhivisticii româneşti.
Evenimentele din decembrie 1989 au generat o evoluţie istorică nouă,
materializată în domeniul arhivistic prin elaborarea, în anul 1996, a unei noi legi
menite să reglementeze activitatea instituţiei Arhivelor, ocazie cu care denumirea
de Arhivele Statului este înlocuită cu cea de Arhivele Naţionale ale României.
După schimbarea istorică din 1989, în România s-au manifestat, cu putere,
fenomene de noutate care au impus o nouă politică şi în domeniul arhivelor.
Trecerea de la totalitarism la democraţie a determinat, de pildă, liberalizarea
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accesului la arhive, iar refacerea proprietăţii, restabilirea drepturilor cetăţenilor şi
atestarea persecuţiilor din trecut au făcut din Arhive o instituţie de neocolit.
Pe plan extern, noile exigenţe ale administraţiei publice în cadrul Uniunii
Europene, revoluţia în domeniul informaţiei şi apariţia documentelor electronice,
necesitatea conservării identităţii naţionale într-o lume tot mai globalizată au
impus o altă abordare a sectorului arhivelor.
Strategia Arhivelor Naţionale ale României pentru perioada 2015-2021

În Strategia Arhivelor Naţionale ale României pentrn perioada 2015-2021,
printre direcţiile de acţiune, regăsim:
1. Completarea Fondului Arhivistic Naţional cu informaţii referitoare la
istoria românilor din documente aflate în arhivele altor state, direcţie de acţiune
ce trebuie materializată prin următoarele acţiuni:
- întocmirea unui Program naţional de completare a informaţiilor privind
istoria românilor cu documente din arhive străine;
- încheierea unui parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe/Institutul
Cultural Român în vederea creării de misiuni arhivistice permanente în centrele
arhivistice de interes;
- colectarea informaţiilor şi punerea lor în circuitul ştiinţific.
2. Ridicarea gradului de participare a ANR la activităţile organismelor
internaţionale de profil. Cooperarea internaţională este extrem de utilă pentru
ANR, ea a contribuit şi contribuie la informarea şi dobândirea de bune practici, la
cunoaşterea domeniilor de pionierat ale profesiunii, la schimbul de documente, la
consolidarea integrării României în viaţa internaţională şi la creşterea prestigiului
instituţiei şi al ţării.
Această direcţie de acţiune ar trebui onorată prin următoarele acţiuni:
- asigurarea calităţii de membru permanent în organismele europene şi
internaţionale de profil: Consiliul Internaţional al Arhivelor (CIA), Ramura
Europeană a CIA (EURBICA), Comisia Directorilor de Arhive Naţionale din UE
(EBNA), Forumul DLM (Data Lifecycle Management Forum), Asociaţia
Internaţională a Arhivelor Francofone (AIAF), ICARUS;
- ridicarea gradului de participare a arhiviştilor români la manifestări
internaţionale şi în paginile publicaţiilor de peste hotare;
- întocmirea şi difuzarea de materiale de informare privind problemele
actuale ale arhivisticii internaţionale.
Un alt obiectiv constant al Arhivelor Naţionale din România o constituie
interacţiunea cu mediul profesional internaţional. Activitatea de reprezentare
externă constituie un areal profesional important întrucât, pe lângă dialog
interprofesional şi schimb de experienţă, creează posibilitatea completării
tezaurului arhivistic naţional cu copii de pe documente păstrate în arhivele altor
ţări. Un program naţional demarat în anii 1960, prin care Arhivele au adus în copii
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sute de mii de documente relevante pentru istoria României, a fost abandonat
după 1990 din lipsă de fonduri şi de interes.
Instituţia este membră a celor mai importante organisme internaţionale de
profil (CIA - Consiliul Internaţional al Arhivelor, EURBICA - ramura europeană
a CIA, AIAF - Asociaţia Internaţională a Arhivelor Francofone, ICARUS,
EBNA). În acelaşi timp, instituţia este reprezentată, de regulă, la reuniunile din
Europa ale organismelor internaţionale la care este membră, iar un număr redus de
specialişti participă individual la activitatea unor organisme permanente de
specialitate sau la sesiuni ştiinţifice internaţionale.
Acordul de cooperare în domeniul arhivistic între Ministerul Afacerilor
Interne din România, prin Arhivele Naţionale, şi Serviciul de Stat de Arhivă
al Republicii Moldova (2014)
Dezvoltarea relaţiilor internaţionale a constituit şi constituie, după cum am
una din priorităţile Arhivelor Naţionale ale României.
Conform comunicatului de presă al Arhivelor Naţionale ale României, în
zilele de 23-24 ianuarie 2014, a avut loc, la Iaşi, o întâlnire între de legaţiile
Arhivelor Naţionale ale României şi Serviciului de Stat de Arhivă din Republica
Moldova. Cu acest prilej, conducătorii celor două instituţii, domnul Ioan Drăgan
şi domnul Ioan Varta, au semnat, la 24 ianuarie, Acordul de cooperare în
domeniul arhivistic între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Arhivele
Nationale, şi Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova. Evenimentul a
avut loc în "Sala dublei alegeri" a Muzeului Unirii din Iaşi, în prezenţa
reprezentanţilor autorităţilor locale şi a reprezentanţilor comunităţii academice din
laşi şi Chişinău. Acordul, iniţiat din dorinţa reciprocă de a dezvolta cooperarea în
domeniul arhivistic, prevede mai multe acţiuni specifice, precum efectuarea unui
schimb de experienţă în domeniul teoriei şi practicii arhivistice, realizarea în
comun a unor expoziţii documentare, efectuarea schimburilor de publicaţii
arhivistice - inventare, ghiduri arhivistice, cataloage, ediţii de documente etc.
Acest tratat de cooperare, elaborat în concordanţă cu practicile arhivistice
europene contemporane, reglementează juridic relaţiile specifice de colaborare
între cele două instituţii naţionale de arhivă, oferind multiple oportunităţi pentru
studiul, înţelegerea şi aprofundarea istoriei comune şi a patrimoniului cultural
comun.
arătat,

Perspective privind dezvoltarea

relaţiilor instituţionale

A vând în vedere aspectele semnalate, considerăm că se configurează
perspective evidente, fructuoase, în ceea ce priveşte strângerea legăturilor
instituţionale dintre Arhivele Naţionale ale României şi Serviciul de Stat de
Arhivă al Republicii Moldova.
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În continuare, vom aborda câteva aspecte privind problematica arhivistică
din cele două ţări, formulând şi unele propuneri pentru a transpune în practică
acordul de cooperare.

1. Proiecte/iniJiative legislative privind reglementarea
Arhivelor

activitătii

Eliminarea decalajului acumulat, nu numai faţă de standardele
ci chiar în raport cu instituţiile româneşti similare, adaptarea
Arhivelor Naţionale ale României la transformările socio-economice petrecute în
societatea românească în ultimii 25 de ani, la contextul creat de necesitatea
integrării practicii arhivistice româneşti în cadrul general al activităţii arhivistice
din Uniunea Europeană, precum şi interesul crescând al societăţii româneşti faţă
de lărgirea accesului public la informaţie, sunt condiţionate de crearea unui nou
cadru de reglementare a politicilor şi practicilor arhivistice din România, de o
nouă politică în domeniul arhivelor, respectiv de crearea unui nou cadru legislativ.
Este şi motivul pentru care pe site-ul Arhivelor Naţionale este disponibil, în
vederea consultării, un nou proiect al Legii Arhivelor.
Pe de altă parte, remarcăm eforturile depuse de Arhivele din Moldova pe
linia perfecţionării legislaţiei în domeniu, pe site-ul acestei instituţii fiind
disponibil un Proiect de Lege a Fondului Arhivistic, menit să înlocuiască Legea
880 din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova
(completată cu unele acte normative).
De asemenea, regăsim o serie de reglementări privind prestatorii de
servicii autorizaţi (persoanele autorizate de către Arhivele Naţionale în vederea
efectuării ordonării documentelor de arhivă în baza unui contract de prestări
servicii).
Propuneri: Prin comisii/grupuri de lucru cele două ţări ar putea consulta
reciproc proiectele de lege, astfel încât acestea să fie îmbunătăţite
internaţionale,

2. Elaborarea procedurilor de lucru
Arhivele Naţionale ale României se află într-un stadiu destul de avansat în
ceea ce priveşte elaborarea unor proceduri care reglementează activitatea
instituţiei în detaliu.
Propuneri: În eventualitatea în care Serviciul de Stat de Arhivă al
Republicii Moldova va considera oportună elaborarea şi implementarea unor
astfel de proceduri, considerăm ca folositoare şi benefică experienţa Arhivelor
Naţionale ale României în domeniu.

3. Perfectionarea modului de constituire a arhivelor la nivelul
creatorilor şi detinătorilor de documente
Remarcăm, în cazul Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova,
elaborarea Nomenclatorului-tip al dosarelor primăriilor satelor şi oraşelor,
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aprobat de directorul general al Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii
Moldova la 26 iulie 2013, ceea ce, în mod evident, impune desfăşurarea unitară a
serviciilor arhivistice, mai exact a încadrării documentelor/dosarelor în termene
stabilite la nivel naţional.
În Indicaţiile care însoţesc Nomenclatorul-tip se subliniază că acesta este
întocmit în scopul acordării ajutorului metodic primăriilor pentru optimizarea
lucrărilor de secretariat, stabilirii unui sistem unic de constituire a dosarelor,
selectării documentelor pentru păstrare de stat şi pentru nimicire a celor cu
termenele de păstrare expirate.
Observăm acelaşi mod de structurare a nomenclatoarelor şi în România, cu
unele mici diferenţe referitoare la indicatori/indici.
De asemenea, remarcăm faptul că nomenclatoarele din România sunt în
strânsă legătură cu organigrama instituţiei (prezintă dezavantajul că acestea
trebuiesc modificate odată cu organigrama), pe când cele din Moldova grupează
documentele pe genuri (prezintă avantajul că nu trebuiesc modificate odată cu
evoluţia structurii instituţionale), însă principiile şi rolul nomenclatoarelor sunt
aceleaşi, reflectând importanţa documentului şi contribuind la constituirea/
selecţionarea arhivei.
Caracterul care le diferenţiază este acela că în Republica Moldova există
un nomenclator cadru, care cuprinde aceleaşi termene de păstrare pe cuprinsul
întregii ţări, pe când în România legea este mai permisivă dând fiecărui creator şi
deţinător de documente posibilitatea de a-şi elabora propriul nomenclator,
existând riscul de a exista unele mici inadvertenţe în legătură cu termenul de
păstrare pentru acelaşi gen de documente de la creatori diferiţi.
Propuneri: Deşi nu am realizat o analiză comparativă aprofundată,
consider că o întrunire pe această temă ar fi benefică, astfel încât să putem
îmbunătăţi/optimiza elaborarea acestor documente extrem de importante în
activitatea specifică la nivelul creatorilor şi deţinătorilor de documente şi implicit
în activitatea arhivelor.

4. Îmbogăţirea bazei documentare prin schimbul de copii de pe
documente
Completarea Fondului Arhivistic Naţional cu informaţii referitoare la
istoria românilor din documente aflate în arhivele altor state constituie direcţie
prioritară atât pentru Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova, cât şi
pentru Arhivele Naţionale ale României.
Propuneri: Se impune constituirea unor comisii/grupuri de lucru care să
identifice aceste documente în arhive, să le copieze şi să le includă în circuitul
cercetării istorice prin intermediul sălilor de studiu.
5. Organizarea în comun a unor acţiuni de valorificare a documentelor
în scopuri ştiinţifice: expoziţii, sesiuni de comunicări, vizite documentare
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Arhivele nu sunt simple depozite în care sunt păstrate documentele, ci
constituie veritabile instituţii de cultură, context în care atât Serviciul de Stat de
Arhivă al Republicii Moldova, cât şi Arhivele Naţionale ale României ar trebui să
realizeze atât individual, cât şi în comun activităţi menite să valorifice
documentele în scopuri ştiinţifice: expoziţii, sesiuni de comunicări, publicaţii,
vizite documentare.
Avantajul pentru cele două instituţii este enorm în condiţiile în care există
convergenţe pentru anumite perioade istorice, iar limba este comună.
Supunem atenţiei câteva din fondurile arhivistice aflate în păstrare la
Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale care ar putea fi valorificate din
perspectivă ştiinţifică:
1. Comisia Mixtă

a Prutului, o instituţie mai puţin cunoscută. A funcţionat
între anii 1870-1918 şi a avut rolul de a reglementa navigaţia pe râul Prut. Era
formată din statele riverane: Austro-Ungaria, Rusia şi România. Înfiinţarea
Comisiei Mixte a Prutului s-a integrat unei ample politici de liberalizare a
navigaţiei pe râuri şi fluvii pentru comerţ. În urma revoluţiei industriale, cursurile
de apă navigabile au căpătat o importanţă foarte mare pentru transporturile de
materii prime şi produse finite.
2. Comisia Europeană a Dunării (1856-1949). Fondul arhivistic a fost
nominalizat în contextul în care Republica Moldova este riveran al fluviului
Dunărea.

Tratatul de la Paris, din 30 martie 1856, a abordat şi problema Dunării,
hotărând aplicarea principiilor stabilite de Congresul de la Viena în privinţa
navigaţiei pe fluviile internaţionale şi pe Dunăre (art. 15) şi înfiinţarea unei
Comisii Europene a Dunării (C.E.D.), ai cărei membri erau marile puteri europene
(art. 16). Tratatul stabilea scopul existenţei comisiei -acela de a amenaja pentru
navigaţie porţiunea Dunării cuprinsă între Isaccea şi vărsarea în mare - şi preciza
ca durată de existenţă a acesteia o perioadă de doi ani, după care urma a fi
înlocuită cu un organism permanent al ţărilor riverane, respectiv: Austria, Bavaria,
Wurtemberg, Imperiul Otoman, Moldova, Ţara Românească şi Serbia, aceasta din
urmă sub rezerva aprobării otomane (art. 17).
Deşi, aşa cum am amintit, Tratatul de la Paris limita durata activităţii
C.E.D. la doi ani, existenţa acesteia a fost prelungită până în anul 194 7, prin
prevederile unor succesive tratate şi convenţii ale Ungariei, Bulgariei, Turciei şi
României.
Prin prevederile Tratatului de la Paris din 1856, Comisiei Europene a
Dunării îi erau conferite numeroase atribuţii, privilegii şi imunităţi, substanţial
sporite de reglementările internaţionale ulterioare până la Aranjamentul de la
Sinaia (18 august 1938). Atribuţiile sale erau de natură legislativă (elaborarea
regulamentelor de navigaţie şi poliţie fluvială în sectorul Dunării maritime,
judecătorească (judecarea în primă instanţă şi în apel a contravenţiilor faţă de
regulamentele de navigaţie), administrativă (stabilirea şi perceperea taxelor de
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navigaţie,

administrarea portului Sulina) şi tehnică (executarea studiilor ŞI
lucrărilor de îmbunătăţire pentru navigaţie pe cursul fluviului). Privilegiile şi
imunităţile se refereau la neutralitatea Comisiei în timp de pace şi de război,
imunitatea personalului tehnic şi administrativ, scutire de taxe de timbru, vamale,
poştale, telegrafice, telefonice, de plata impozitelor directe, dreptul de a arbora
propriul pavilion.
În general, C.E.D. avea unele atribuţii suprastatale, putând încheia
angajamente în nume propriu cu statul de reşedinţă, contractând împrumuturi,
având posibilitatea să uzeze, în anumite cazuri, de forţa armată, reprezentată de
vasele militare ale statelor membre pe care acestea le puneau la dispoziţia
Comisiei la gurile Dunării.
Comisia Europeană a Dunării avea ca organ de conducere sesiunile plenare
ale delegaţilor statelor membre. Sesiunile se întruneau de două ori pe an,
primăvara şi toamna, la Galaţi. La nevoie se întruneau şi sesiuni extraordinare
convocate la cererea majorităţii delegaţilor.
În prezent fondul Comisiei Europene a Dunării, ordonat, inventariat,
selecţionat şi microfilmat, cuprinde 5.812 u.a., reprezentând 176,50 m.l.
Principalele categorii de documente din fond sunt: protocoale, regulamente,
situaţii statistice, dări de seamă, rapoarte, instrucţiuni, planuri, hărţi, inventare,
fotografii, dosare de personal, state de plată, registre contabile etc.
Serviciile C.E.D. au constituit, în general, dosarele pe probleme: taxe de
navigaţie, lucrări tehnice, extrase din presă, accidente de muncă şi de navigaţie,
situaţii meteorologice şi hidrologice ale Dunării, raporturile cu autorităţile
româneşti etc. Documentele sunt redactate, majoritatea, în limba franceză, însă s-au
folosit şi limbile română, germană, italiană şi rusă.
3. Rezidenţa Regală a Ţinutului "Dunărea de Jos" (1938-1940). Creat
odată cu alte nouă ţinuturi prin Legea administrativă din 14 august 193 8, Ţinutul
"Dunărea de Jos" era al doilea din ţară ca mărime, cu o suprafaţă de 37.958 km 2 şi
o populaţie de circa 2.040.000 locuitori (conform recensământului din 1930). El
cuprindea zece din vechile judeţe ale României interbelice (Covurlui, Brăila,
Tulcea, Jsmail, Cahul, Fălciu, Tutova, Tecuci, Putna, Râmnicu-Sărat) şi avea
centrul administrativ la Galaţi.
Din documentele fondului arhivistic Rezidenţa Regală a ţinutului
"Dunărea de Jos", aflat în păstrarea Serviciului Judeţean Galaţi al Arhivelor
Naţionale rezultă o multitudine de informaţii privind situaţia economică, socială,
politică, culturală, administrativă şi financiară a judeţelor şi localităţilor, dar şi
impactul unor evenimente istorice, cum ar fi cedarea Basarabiei în iulie 1940 şi
debutul celui de-al Doilea Război Mondial în Europa. De asemenea, în rapoartele
de activitate ale primarilor oraşelor din ţinut se regăsesc informaţii privind situaţia
acestor localităţi la preluarea mandatului, respectiv la activitatea administraţiilor
municipale.
391
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia XII 1 201 7
4. Inspectoratul Regional de Poliţie Galaţi (1938-1949). În cadrul acestui
fond de arhivă interesează documentele datate în perioada 1938-1940, perioadă în
care inspectoratul avea în competenţă aceleaşi judeţe ca şi rezidenţa regală, deci şi
judeţele Cahul şi Ismail.
5. Prezintă, de asemenea, interes fondurile de arhivă: Consulatul Rusiei la
Galaţi (1853-1893); Pretura plăşii Prut (1861-1898); Colecţia Planuri şi
Colecţia Documente;
Am nominalizat doar câteva fonduri arhivistice, însă, în mod evident, şi în
alte fonduri de arhivă se pot regăsi documente menite să contureze viaţa politică,
socială, economică, culturală şi religioasă de pe malurile Prutului.

6. Efectuarea practicii arhivistice a studentilor de la Facultatea de
Istorie din Republica Moldova în cadrul Serviciul Judetean Galati al Arhivelor
Nationale
Galaţiul beneficiază de o efervescentă viaţă universitară. Ca forme de
organizare a studenţilor remarcăm Clubul studenţilor Basarabeni şi Bucovineni
"Ştefan cel Mare şi Sfânt" din cadrul Ligii Studenţilor Galaţi, (1996) şi Liga
Studenţilor Basarabeni din Galaţi (2009).
În peisajul instituţiilor de învăţământ ne reţin atenţia facultăţile
transfrontaliere şi multiculturale de la Cahul create în cadrul Euroregiunii
"Dunărea de Jos" în baza Tratatului cu privire la relaţiile de bună vecinătate şi
cooperare între România, Republica Moldova şi Ucraina, a Protocolului de
colaborare trilaterală între Guvernele României, Republicii Moldova şi Ucrainei,
semnat la Ismail la 4 iulie 1997 şi a Convenţiei cadru europeană, referitoare la
cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale, semnată
la Madrid la 21 mai 1980.
Facultăţile şi-au început activitatea în urma acordului miniştrilor
Învăţământului din Republica Moldova şi România la 4 octombrie 1999, având în
componenţă Facultatea de Filologie şi Istorie şi Facultatea de Ştiinţe, facultăţi în
cadrul cărora predau şi profesori din Galaţi, din cadrul Universităţii "Dunărea de
Jos" Galaţi.
De asemenea, în cadrul Facultăţii de Istorie din Galaţi, inclusiv în cadrul
Şcolii Doctorale, regăsim un număr semnificativ de studenţi/doctoranzi.
În contextul celor prezentate, Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor
Naţionale îşi manifestă întreaga disponibilitate, astfel încât studenţii din Republica
Moldova înscrişi la Facultatea de Istorie din Galaţi să poată efectua practica
arhivistică în cadrul acestei instituţii, scopul fiind acela de a transpune în practică
cunoştinţele acumulate în plan teoretic, respectiv a de a se familiariza cu
instrumentele de evidenţă şi baza documentară.
Precizăm faptul că Arhivele din Galaţi dispun de o bogată experienţă, în
cadrul acestora fiind efectuată practica arhivistică de către studenţii înscrişi la
Facultatea de Arhivistică din Bucureşti.
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În mod evident, dincolo de aspectele semnalate, pot fi identificate şi alte
direcţii de acţiune menite să conducă la redimensionarea şi dezvoltarea relaţiilor
dintre România şi Moldova în domeniul arhivistic.
Putem conchide că perspectivele şi oportunităţile colaborării între
Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova şi Arhivele Naţionale ale
României sunt extrem de generoase, având în vedere convergenţele de natură
istorică şi instituţională enumerate mai sus.
Nutrim speranţa, având în vedere disponibilităţile manifestate de
conducerile celor două instituţii, şi nu numai, că aceste deziderate vor fi transpuse
în practică spre beneficiul reciproc.

*

* *

Ulterior desfăşurării seminarului cu tema "Oportunităţile şi perspectivele
transfrontaliere dintre Arhivele Naţionale ale României şi cele ale
Republicii Moldova" (8-10 iulie 2015, Soroca, Ocniţa), iniţiat şi organizat de
directorul general al Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova, dr. Ion
Varta, seminar în cadrul căruia a fost prezentat materialul de mai sus, s-a
înregistrat o intensificare a acţiunilor specifice de punere în aplicare a Acordului
de cooperare În domeniul arhivistic Între Arhivele Nationale şi Serviciul de Stat
de Arhivă al Republicii Moldova, semnat la Iaşi la 24 ianuarie 2014.
Pe linia colaborării dintre cele două instituţii şi a schimbului de experienţă
în domeniul arhivisticii, a fost extrem de apreciată iniţiativa părţii române de a
invita specialişti în domeniul arhivelor din Republica Moldova în vederea
participării la Cercurile profesionale zonale ale arhiviştilor din România, acţiune
demarată şi desfăşurată continuu începând cu anul 2015. Astfel, la lucrările
Cercului profesional desfăşurat la Galaţi în perioada 1-2 octombrie 2015 a fost
prezentă o delegaţie formată din patru arhivişti din Re2ublica Moldova, care au
participat activ la un real şi benefic schimb de experienţă2 .
Sala de studiu a Serviciului Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale a fost
frecventată între anii 2015-2017 de trei cercetători din Republica Moldova, printre
care remarcăm pe doctorandul Vasile Grigoriţă, preocupat de istoria Comisiei
Mixte a Prutului (1870-1919) şi a Comisiei Europene a Dunării (1856-1949),
respectiv pe d-na Maria Işaev, cercetătoare în cadrul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei - Institutul "Andrei Lupan", care a studiat documente referitoare la
biografia unor deputaţi ai Sfatului Ţării ( 1917 -1918) care s-au refugiat în
România.
Sperăm ca, în viitorul apropiat, cel puţin studenţii moldoveni din cadrul
din cadrul Universităţii "Dunărea de Jos" Galaţi -Facultatea de Istorie să fie mai
colaborării

Tot în anul 2015, pe 17-18 septembrie, doi arhivişti din Republica Moldova au participat la
Cercul profesional organizat de SJAN Bacău la Slănic-Moldova.
2
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bine reprezentati în panoplia cercetătorilor care frecventează Sala de studiu a
Arhivelor gălăţene.
În luna august 2017, la invitaţia Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii
Moldova, şeful Serviciului Judeţean Galaţi, Adrian Pohrib, a fost delegat ca
reprezentant al Arhivelor Naţionale ale României în vederea participării la
activităţile dedicate sărbătoririi Zilei Naţionale a Republicii Moldova, 27 August,
Ziua Independenţei prin adoptarea Declaraţiei de Independenţă faţă de Uniunea
Sovietică ( 1991 ). Evenimentul a fost găzduit de Consiliul Local Văleni din
Republica Moldova, care, în contextul sărbătorii naţionale, a inaugurat Muzeul de
Istorie şi Etnografie, activitate la care au participat o serie de personalităţi locale
şi naţionale din domeniul istoriei, muzeografiei, culturii şi administraţiei publice.
În cadrul discuţiilor purtate cu conducerea Serviciului de Stat de Arhivă al
Republicii Moldova, reprezentat de dr. Ion Varta, director general şi Ion
Golovatîi, director general adjunct, a fost relevată necesitatea punerii în practică a
Acordului de cooperare în domeniul arhivistic între cele două ţări, pe baza unei
colaborări permanente şi organizate, la nivel central şi teritorial, care să contribuie
atât la perfecţionarea activităţii arhivistice, cât şi la întregirea cunoaşterii reciproce
a bazei documentare, a istoriei comune de pe ambele maluri ale Prutului.
De asemenea, a fost subliniată necesitatea identificării şi altor direcţii de
acţiune menite să conducă la redimensionarea şi dezvoltarea relaţiilor dintre
România şi Moldova în domeniul arhivistic, pornind de la premisa că
perspectivele şi oportunităţile colaborării între Arhivele celor două ţări sunt
extrem de generoase, având în vedere, pe de o parte, convergenţele de natură
istorică şi instituţională, dar şi deschiderea şi disponibilităţile manifestate de
conducerile celor două instituţii.
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DESPRE SITUATIA ARHIVE! CENTRALE
A PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dr. Mircea STĂNESCU
About the State of the Central Archive of the Romanian Communist Party
Abstract
The aim of our cornmunication is to present the history of the Fonds (from the
archival point of view) of documents generated by the Central Committee of the
Romanian Communist Party, on the one hand, and of the historical Fonds organized by
his Archival Sector concerning the same Party and his subordinated organizations,
namely about so-called the "Historical Archive", on the other. In short, it's about the
history of archival Fonds from the Central Committee of the Communist Party from the
Revolution of 1989 and until now.
Keywords: The Archive of the Central Cornmitee of the Cornmunist Party, record
management, System of arrangement.

Mai întâi, pentru a evita orice ambiguitate, să precizăm termenii: de-a
lungul acestui text este vorba despre "fondul" (în sens arhivistic) de documente
creat de Comitetul Central al Partidului Comunist Român, pe de o parte, şi despre
fondurile istorice organizate de Sectorul său de Arhivă privitoare la acelaşi partid
şi la organizaţiile anexă, despre aşa-numita "Arhivă Istorică", pe de altă parte.
Această Arhivă nu trebuie confundată cu ansamblul arhivelor centrale ale
Partidului, care nu se reduc la ea, şi nici cu totalitatea fondurilor deţinute în
prezent de Biroul de Arhive Contemporane al Arhivelor Naţionale. Pe scurt, este
vorba despre fondurile arhivistice de la CC al PCR 1•
Mulţumim colegelor Ioana Mihai şi Bianca-Beatris Pârvulescu pentru că au citit acest text şi neau comunicat observaţiile lor.
1
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1. Revoluţia: Momentul Zero

Prima referinţă "postdecembristă" cu privire la Arhivă apare în chiar ziua
de 22 decembrie 1989, la Televiziunea Română, denumită în acele zile "liberă".
Teodor Brateş are cuvântul:
Facem apel unităţile ... unităţilor de pompieri - că anumite elemente
criminale au dat foc în anumite locuri, inclusiv în clădirea Comitetului Central,
arhivelor - să să îndrepte către aceste locuri, să stingă incendiile în timpu ' cel
mai scurt, c-aceste documente să nu poată fi distruse. Aceste documente trebui ' să
fie cunoscute de către întregul popor, şi pă baza lor să să acţioneze îm;otriva
celor care-au fost vinovaţi de ce s-a-ntâmplat în cei 25 de ani de dictatură .
Comunicatul de mai sus reprezintă acoperirea propagandistică a unei
acţiuni ce trebuia să se desfăşoare netulburată. În ce a constat ea? Când
"revoluţionarii" intrau pe uşa din faţă a sediului Comitetului Central al Partidului,
Arhiva sa ieşea pe uşa din dos, fiind încărcată în camioanele Armatei şi transferată
într-o unitate militară de la Piteşti (azi Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor
Militare Istorice din subordinea Serviciului Istoric al Armatei). Prin urmare, nici
un dosar din această arhivă nu a fost ars în acele zile, darămite ca ea să fi fost
incendiată. Cât despre Popor, cel care, vorba personajului citat, urma să cunoască
dosarele şi , pornind de la ele, să-i tragă la răspundere pe responsabilii pentru un
sfert de secol de dictatură (sic!), sarcina a rămas doar un deziderat.
2. La

Armată

Arhiva Centrală a Partidului a ajuns în custodia Armatei. Iată cum s-a
petrecut această operaţiune, în relatarea lui Niculae Spiroiu, fost ministru al
Apărării Nationale:
În ~omentul când am preluat conducerea ministerului, în aprilie 1991,
arhivele CC al PCR se aflau la Piteş ti, în mai multe camere[,} la Depozitul de
Arhivă al Armatei din Trivale. Ştiam că ele au fost transportate acolo imediat
după 22 decembrie 1989, în perioada în care la Comitetul Central se aflau încă
2

Cf https://www.youtube.com/watch?v=C739fRlcb4U.
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revoluţionarii[,] şi

unde s-a apreciat că este pericolul ca aceste arhive să se
degradeze, să fie înstrăinate, distruse, mă rog, descompletate. Atunci Consiliul
Frontului Salvării Naţionale a luat măsura ca ele să fie scoase de acolo şi
transporta[t]e la Armată, la Ministerul Apărării, deoarece în mod normal ele ar fi
trebuit să ajungă la Arhivele Statului, fiind parte din Arhivele Statului. Numai că
Arhivele Statului la vremea respectivă aparţineau de Ministerul de Interne, deci
de Securitate, care pe undeva nu mai era funcţională în perioada aceea. Nefiind
funcţională[,] s-a dat ordin Ministerului Apărării Naţionale să le preia şi să le
transporte 3 • Prin urmare, după cum era de presupus, decizia de a transfera Arhiva
a fost luată la cel mai înalt nivel al noii puteri politice de atunci, conducerea
Frontului Salvării Naţionale (în fapt: Ion lliescu şi grupul din jurul său).
Mai întâi, vom spune că motivaţia transferului este cu totul diferită de
comunicatul citit la TVR, care, verosimil, a fost efectul solicitării noii puteri.
Apoi, că Arhiva Partidului a fost preluată nu după 22 decembrie 1989, ci începând
chiar cu acea dată. Revoluţia fiind în desfăşurare, noii patronii au avut prima grijă
ca ea să fie scoasă de sub furia justiţiară a Poporului. A fost primul timp. Iată ce sa întâmplat în continuare:
Ce pot să vă spun este că în perioada în care am fost eu ministru, până în
1994, încă nu se luase o decizie privind cine să preia această arhivă. Am auzit, şi
subliniez - am auzit, nu am date, că ar fi fost o decizie a Parlamentului, a
Preşedenţiei [sic!], a unui guvern, nu ştiu care guvern, probabil pe timpul
CDR-ului, sau poate înainte de a fi guvernarea CDR, când s-a dispus ca această
arhivă să fie predată pe nişte compartimente. Adică o parte din arhiva asta care
ţine de relaţii externe, dacă nu mă înşel, să fie dată la ministerul de Externe, dar
sunt supoziţii, alta să fie dată la Arhivele Statului. Deci înţeleg că s-a dispus ca
această arhivă să fie predată în funcţie de tematica documentelor 4.
Era şi o parte militară, pentru că exista secţia pentru probleme militare,
de justiţie, apărare a Comitetului Central. Unele din aceste documente chiar
priveau relaţiile militare: Tratatul de la Varşovia, aşa-zisul Comitet Politic
Consultativ al statelor membre a Tratatului de la Varşovia, deci exista şi o
componentă cu caracter militar care ar fi putut intra în arhivele militare5 •
Mai întâi, ar fi de semnalat o contradicţie a asertorului, căci, pe de o parte,
el spune: "Ele [dosarele - n.n.] au fost luate în condiţii specifice revoluţiei, deci
încărcate cu grijă în camioane, cu prelată, cu protecţie, nu s-a pierdut nici un
document din câte ştiu, din câte mi s-a raportat când am devenit ministru". Iar pe
de altă parte, susţine că: "Unele dosare fuseseră distruse, descompletate, în
Cf interviul realizat de "Jurnalul Naţional" intitulat De} şi Ceauşescu coafaţi de Armată, maiiunie 2005, Ia adresa: http://ilariontiu.ro/?p=666. Spiroiu a fost ministru al Apărării în perioada 30
aprilie 1991 - 6 martie 1994.
4
Ibidem.
5
Ibidem.
3
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procesul acela care spuneam eu, în situaţia aceea de revoluţie". Conform logicii
binare este ori laie, ori bălaie, ceea ce pune o problemă de credibilitate a sursei.
Apoi, ar fi de indicat o chestiune de cronologie: primul transfer de
documente din Arhiva Centrală a Partidului, de la Armată către Arhivele
Naţionale, a avut loc nu în 1995, ci în 1993, deci exact în timpul mandatului
memorialistului nostru, şi în total au fost patru (vezi Anexa). Ceea ce ne obligă la
două concluzii:
1) la data respectivă ( 1993) decizia privind destinul Arhivei fusese luată;
2) tot ceea ce relatează fostul ministru este de scos din sfera ipotezei şi
trecut într-o zonă a certitudinilor, dat fiind că vorbeşte dintr-o experienţă pe care,
deşi o neagă, o cunoaşte cu precizie.
Cert, decizia de a "sparge" Arhiva a fost anterioară mandatului lui Spiroiu,
fiind luată în perioada 1990-1992, cel mai probabil, în 1990.
În februarie 1992, ca efect al interpelărilor publice privind soarta arhivelor
partidului, încep discuţiile între Arhivele Naţionale şi MApN, în răspunsul căruia
se vorbeşte în clar despre operaţiunea de "prelucrare ştiinţifică în vederea
6
predării" . Astfel, a fost constituită o comisie mixtă de specialişti ai Arhivelor
Militare şi ai Arhivelor Statului care a stabilit modalităţile de prelucrare
arhivistică şi de acces la documente, iar un număr de angajaţi ai Arhivelor Statului
s-a deplasat la Piteşti pentru a participa la operaţiunile arhivistice 7 •
Care a fost modul de operare? Mai întâi, Armata a reţinut o parte din
Secţia pentru Probleme Militare, de Justiţie şi Securitate a Fondului CC al PCR.
Apoi, Ministerul de Externe a preluat o altă parte din Secţia Relaţii Externe. Şi, în
fine, Regia Autonomă "Administraţia Protocolului de Stat" (RA-APPS) a preluat
un important calup din Gospodăria de Partid (cea privind averea Partidului - PCR
şi UTC). Acestea sunt singurele zone identificabile cu certitudine în care fondurile
de arhivă au fost destructurate, dar este posibil ca şi alte părţi ale Arhivei să fi
suferit la fel de mult, aşa cum sugerează fostul ministru. Această Arhivă avea, în
bună măsură, instrumente de evidenţă (inventare): ca dovadă, ele există şi azi la
sediul din Militari, care găzduieşte ceea ce a mai rămas din aceste fonduri
documentare, dar ele sunt inutilizabile, la fel cum există şi microfilmele făcute
după o bună parte din documente chiar de către Arhiva Partidului, începând de la
sfârşitul anilor 1960, când a debutat un travaliu arhivistic notabil.
Din Arhiva gestionată de Armată nu s-au "scurs" documente în presă, însă
unele au fost publicate în culegeri ori au fost folosite în studii de către "dulăii
istoriei". Parte dintre aceştia primeau aprobări pentru a se deplasa la unitatea
Dosarul Fondului CC al PCR, Adresă a directorului general al Arhivelor Statului (Ioan Scurtu)
MApN - Marele Stat Major şi răspuns al şefului Secţiei Arhive (mr. Alexandru Oşca),
4/02/1992 şi, respectiv, 21102/1992.
7
Dosarul Fondului CC al PCR, Protocol între Direcţia Generală a Arhivelor Statului şi Serviciul
Arhive Militare.

6

către
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militară

de la Piteşti , iar ulterior la sediul din Militari al Arhivelor Naţionale a fost
deschisă chiar o sală de studiu paralelă (a se citi: ilegală) pentru a-i deservi.
Situaţia s-a repetat ş i în cazul altei arhive centrale a Partidului, cea a ISISP
(Institutul de Studii Istorice şi Social Politice al Partidului), care, după ce şi-a
încetat oficial activitatea, în 1990, şi a fost preluată de Academia Română , a
procedat în aceeaşi manieră se lectivă. Astfel, pentru privilighenţia istoriei a fost
deschisă o cămăruţă în fostul sediu al ce, unde i se livra documente pentru a fi
cercetate cu prioritate. Acolo se numea " la Neacşu", după numele celui care
deservea cooperativa respectivă (Gheorghe Neacşu, fost istoric la ISISP). Mai
mult, dosare dispărute au fost recuperate şi integrate Fondului, cum a fost cazul cu
cele ale lui Alexandru Drăghici şi Alexandru Nicolschi 8 .
Ce au prelucrat la Pite şti angajaţii Armatei din destructurata Arhivă a
Partidului? Secţia pentru Probleme de Apărare, un număr de documente de la
Secţia Relaţii Externe, Cabinetele "1" (Nicolae Ceauşescu), "2:' (Elena
Ceauşescu), Ion Dincă şi Naş Leon, care au fost predate cu inventare. In acelaşi
timp, un arhivist al Direcţiei Judeţene Argeş a Arhivelor Naţionale , Gheorghe
Şovar, a fost primit în unitate şi a continuat prelucrarea documentelor de la Arhiva
Istorică. Nu ştim în ce condiţii s-au petrecut toate aceste operaţiuni, care nu au
fost consemnate în dosarele fondurilor. Pentru nimeni Arhiva Istorică nu a
reprezentat însă un obiectiv, prin urmare este de presupus că ea a suferit,
comparativ cu restul fondurilor, cele mai puţine agresiuni.

8

Dosarul Fondului CC al PCR, Proces-verbal de predare-primire semnat de procurorul Şerban
iculescu (din Direcţia 1 a Procuraturii Generale) ş i Cornel iu Lungu (directoru l Arh ive lor
aţionale Istorice Centrale), 14/04/ 1992.
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Primele documente din Arhiva CC al PCR, de la Secţia Gospodăria de
Partid, care reprezentau 140 de metri liniari (m.l.), au fost transferate de la
MLPTA T - Departamentul pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, la
Arhivele Naţionale- Arhivele Economice, în decembrie 1991. (vezi Anexa).
Anterior, în octombrie acelaşi an, Agenţia Naţională pentru Privatizare a
trimis şi ea o listă cu genurile de documente din aceeaşi Secţie Gospodăria de
Partid, pe care le deţinea, în cantitate de 80 m.l. Agenţia, care a preluat şi sediul
Gospodăriei Partidului, avea în subsol documente de care dorea să scape pentru a
face loc noii sale arhive, motiv pentru care cerea Arhivelor Naţionale (Arhivele
9
Economice) acordul în vederea "selecţionării" lor . În fine, pentru a nu ne pierde
în această "numărătoare a steagurilor", din tot ceea ce a fost preluat şi, eventual,
"selectionat" în anul 201 O, 125 de m.l. au fost transferati de la Arhivele
Econo,mice la Arhivele Contemporane, pentru a ti reintegraţi A~hivei Partidului 10 •
În 1992, la Arhivele Naţionale a fost constituită o structură care să preia
fondurile documentare ale organizaţiilor centrale ale Partidului Comunist.
Desprins din Serviciul de Arhive Administrative şi Culturale, Biroul de Arhive
Contemporane a fost condus, în perioada 1992-1997, de către Veronica Hiescu
(cumnata primului preşedinte al Republicii de după decembrie 1989, Ion Hiescu),
apoi de către Camelia Moraru (1997-2008) 11 •
Ce a rămas din destructurarea Arhivei Centrale a Partidului a fost
transferat la Arhivele Naţionale. Dar, dat fiind că atât operaţiunea de epurare, cât
şi cea de preluare erau laborioase, ele s-au petrecut în etape. Primele preluări au
avut loc în 1993 (fonduri din Arhiva Istorică ce nu puneau probleme de triere), iar
ultima în 2008 (tişele martor ale cametelor membrilor PCR de la ultima
preschimbare din 1980). Tot ceea ce a fost transferat de la Armată la Arhivele
Naţionale a avut loc într-o relativă ordine, cu procese verbale, inventare ale
fondurilor sau liste-inventar, iar nu vrac, aşa cum s-a spus în mod repetat.
Responsabilii Arhivelor Naţionale din perioada 1992-2008 nu au folosit
inventarele de la Arhiva Partidului pentru regăsirea documentelor/dosarelor, şi
nici microfilmele pentru că ştiau că fondurile fuseseră destructurate. Prin urmare,
versiunea oficială a fost că fondurile au fost preluate fără instrumente de evidenţă,
de multe ori amestecate, în stare vrac. Cert este însă că la Biroul de Arhive
Contemporane se regăsesc atât inventare ale fondurilor- cele de la Arhiva Istorică
şi CC al PCR (parţial) -, cât şi microfilme, care, la o simplă confruntare, arată
intervenţiile masive şi brutale atât asupra structurii arhivei, cât şi a dosarelor
Dosarul Fondului CC al PCR, Adresei a Arhivei Generale a Agen{iei Naţionale pentru Privatizare
cât re Direc{ia Genera/ci a Arhivelor Statului, 2110/1991, 14 p.
10
Dosarul Fondului CC al PCR, Proces-verbal de predare-primire intre Biroul de Arhive
Economice şi Biroul de Arhive Contemporane, 15111/201 O, 1 f.
11
q· http://www.arhivelenationale.ro/index.php?lan=O&page= 115.
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(u.a.), a pieselor (documentelor). Chiar atunci când preluarea a fost tăcută la
metru liniar, în loc să tie descris motivul care a generat-o, este indicat printr-un
pleonastic eufemism-standard: "Starea arhivei este cea existentă de la momentul
12
predării ei" •
Prin urmare, documentele au fost reinventariate la Arhivele Naţionale.
Când, începând din 1996, inventarele au fost date la Sala de Studiu, în notele
introductive s-a spus, invariabil, că documentele au fost preluate începând din
1995, ceea ce, după cum am relatat deja, este fals, situaţiile fiind diferite.
La Biroul de Arhive Contemporane a fost tăcut un plan metodic de
prelucrare arhivistică ce a vizat "fondarea" şi "ordonarea" pe probleme a
documentelor de la principalul fond, CC al PCR. Dată fiind situaţia descrisă, era
tot ceea ce se mai putea face. Răul fusese tăcut, căci odată destructurate, fondurile
nu mai puteau fi reconstituite. Şi totuşi, s-a mers mai departe, în tentativa de a
ambala arhivistic o suită de operaţiuni care mai aveau prea puţin de-a face cu
arhivistica. Astfel, a fost realizată chiar o schemă de ordonare, cu rolul de a reface
o structură sui generis a ce, pornind de la secţiile operative, denumite:
"Cancelarie", "Relaţii Externe", "Economică", "Agrară", "Gospodărie",
"Propagandă şi Agitaţie", "Administrativ-Politică", "Organizatorică" şi "Cadre".
Pe scurt: la Fondul CC al PCR, aşa cum se prezintă el astăzi la Arhivele
Naţionale, nu avem o ordonare "structurală", ci o ordonare "pe probleme", cu
criteriul subsecvent cronologic, adică ceva ce în arhivistică nu există.
Pentru comparaţie, creatorul a procedat într-un mod inteligent, practic.
Pentru perioada 1921-1944, el a tăcut o ordonare cronologică simplă. Pentru
perioada ulterioară, a realizat o ordonare "cronologic-structurală", conform
următoarei scheme:
1) Congresul PCR;
2) Comitetul Central al PCR;
3) Biroul Politic al CC al PCR;
4) Secretariatul CC al PCR;
5) Aparatul CC al PCR pe direcţii, secţii, comisii etc. 13
Astfel, el a procedat într-un mod raţional, suplu şi direct inteligibil.
Prin urmare, dacă s-ar fi procedat corect arhivistic, acest fond ar fi trebuit
reinventariat pornind de la schema de origine, conform criteriului "cronologicstructural", atunci când era posibil, iar în rest, conform criteriului "cronologic pe
probleme".

1

~ Ea apare în cvasitotalitatea proceselor verbale de preluare la metru liniar sau cutie.
Dosarul Fondului CC al PCR, Plan metodic pentru prelucrarea. ordonarea şi inventarierea
fondului Comitetul Central al PCR, 14.01.1971, 6 f
13
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Rezultatul de la Arhivele Contemporane este nu doar foarte departe de
ceea ce a gândit Creatorul, ci şi de realitatea Arhivei care i-a fost transferată, căci
nu doar structura ei a fost distrusă, ci şi interrelaţiile dintre substructurile ori dintre
diversele serii/grupări de documente. Mai mult, această distrugere nu s-a limitat la
"fond" şi "parte structurală" (serie), ci a mers până la nivel de "unitate arhivistică".
Prima conducere a BAC (IIiescu) avea idee nu doar despre ce se
întâmplase cu Fondul CC al PCR, ci şi despre ceea ce făcuse ea însăşi în timpul
14
prelucrării, prin urmare nu a numit Cancelaria secţie . Din contră, ce-a de-a doua
conducere (Moraru) a livrat această operaţiune drept "ordonare structurală" (pe
secţii), ceea ce, din punct de vedere arhivistic, este o înşelătorie.
Conducerile ulterioare ale BAC s-au străduit să atenueze această jalnică
situaţie printr-o ordonare atentă a documentelor, însă, după cum am văzut, aceasta
nu mai corespunde nici cu intenţia creatorului, nici cu structura sa originară şi nici
măcar cu realitatea Arhivei aşa cum a fost ea preluată. Prin urmare, la Fondul CC
al PCR nu avem nici "ordonare structurală" (ci una "pe probleme"), şi nici serii/
grupări originare de documente (ci grupări artificiale).
Vom spune apoi că diversele mutări pe care Arhiva le-a suferit în timpde la CC al PCR la Armată, apoi de la Armată la Arhivele Naţionale şi, în fine,
între serviciile şi depozitele Arhivelor Naţionale - reprezintă, ele însele, o
agresiune asupra fondurilor arhivistice, şi nu doar fizică, ci mai ales intelectuală,
atunci când sunt făcute haotic, aşa cum s-a petrecut în numeroase cazuri.
În fine, maniera de prelucrare arhivistică de la Arhivele Naţionale, în
special din perioada 1997-2008, în loc să atenueze starea de fapt, a contribuit la
agravarea ei. Şi vom da aici doar două exemple de la Fondul CC al PCR: cel al
creării aşa-numitelor "dosare-anexă" (fişele de cadre anexate stenogramelor
Biroului Politic şi Secretariatului Partidului de la "Cancelarie" au fost detaşate şi
constituite în unităţi arhivistice distincte) şi cel al împărţirii "Relaţiilor Externe" în
două părţi, corespunzătoare celor două perioade istorice: Gheorghe GheorghiuDej ( 1945-1964) şi Nicolae Ceauşescu ( 1965-1989). Destructurarea dosarelor şi
constituirea altor dosare şi substructuri parazite ale fondului au fost justificate prin
criterii paraarhivistice precum protejarea datelor cu caracter personal, în primul
caz, şi prin asigurarea accesului la documente în limita termenului de prescripţie
(de 30 de ani), în cel de-al doilea caz 15 .

1

~ Sugestiv, Cancelaria CC apare şi acum pe inventarele din acea perioadă nu ca "Secţia
Cancelarie", ci simplu: ,.Cancelarie".
15
Pentru relatarea acestor chestiuni, a se vedea prefeţele următoarelor inventare:
http://www.arhivelenationale.ro/images/custom/image/serban/lnventar-Anexe-Organizatorica.pdC
http://www.arhivelenationale.ro/images/custom/image/Radu/inventare%20grigo/unite%20externe
%20al fabetic%20dej .pdf,
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4. Concluzie

cum se prezintă acum, nu mai este, după cum spun arhiviştii,
"o mărturie fiabilă asupra trecutului", căci în urma destructurării petrecute la
Armată, maniera de prelucrare arhivistică nu a asigurat documentelor o descriere
credibilă, autentică, inteligibilă şi accesibilă, astfel că ea a devenit o urmă a
acestui trecut dacă nu imposibil, atunci foarte greu de reconstituit.
Arhiva,

aşa

ANEXĂ
Preluările

Data
Nr.
prelu
crt.

Arhivelor

Seria

ării

1
2
3
4

1991
12.16
1993
02.12
1993
02.22
1993
02.22

Structurală/

Partea

Fondul

Naţionale

CCalPCR
(fără inventare)
Arhiva Istorică
4 fonduri (cu inventare)
Arhiva Istorică
13 fonduri (cu inventare)
Arhiva Istorică
17 fonduri (cu inventare)

Anii
extremi

Gospodăria

de Partid 1944-1983 140 m.l.

-

1940-1952 469 u.a.

-

1914-1961 1.144 u.a.

-

1914-1946 748 u.a.

5

6
7

8
9

1993 Arhiva Istorică
02.24 role microfilm

-

Arhiva CC al PCR
role microfilm
Arhiva Istorică
149 fonduri (cu inventare)
CC al PCR (cu inventare)
1995 CC al UTC (cu inventare)
04.04 - 36 de fonduri Arhiva
Istorică (cu inventare)
1995 CC al PCR

Cantitatea
( u.a./m.l./
pachet)

1993
05.17
1993
07.30

-

Hotărâri

-

!Negativ,
~utiile: 1-171,
180-277, 279p49;
Pozitiv,
cutiile: 1-7,
8-171, 185200,290-312,
315-333, 345,
347-348.
!Negativ,
Futiile 1-15 82

1886-1965 11.851 u.a.

-

1921-1970 10.309 u.a.
1922-1983 1.969 u.a.

-

1773-1980 79.176 u.a.

de partid

1949-1989 1274

http://www.arhivelenationale.ro/images/custom/image/Radu/inventare%20grigo/unite%20exteme
%20alfabetic%20ceausescu.PDF.
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11.17

(Iară

inventare)
Hotărâri

comune
Cadre Dosare de cadre
Secţia Cadre - Situaţii

u.a./187 pac.
1950-1966 86 u.a.

Secţia

şi corespondenţă

Corespondenţă

cu

diferite ţări
Consfătuiri
internaţionale

CC al PCR şi Consiliul de
Stat- Serviciul de
coordonare, contabilitate şi
protocol (fără inventare)

Vizite în ţară
Vizite în alte ţări
Materiale documentare
Cancelaria
Protocol Şedinţe
Plen are
Protocol Secretariat
Stenograme Biroul
Politic al CPEx
Note convorbiri
Documente alegeri
Protocol Biroul
Politic
Probleme economice
şi cu privire la

1940-1965 212 u.a.
1970-1989 142 u.a.
1948-1989 83 u.a.
1956-1989
1956-1989
1939-1945
1943-1967

173 u.a.
186 u.a.
10.824 u.a.
63 u.a.

1945-1965 99 u.a.
1945-1965 411 u.a.
1945-1965 597 u.a.
1965-1980 434 u.a.
1945-1989 51 u.a.
1945-1965 607 u.a.

administrativa ţării.
Aprobări pentru
căsătorii cu străini

1940-1989 298,5 m.l.

teritorială

-

1997
CC al PCR (fără inventare)
01.14

1997 CC al PCR
11
02.26 (cu liste-inventar)

71,5 m.l.

împărţirea

Palatul Primăverii
(fără inventare)
CN al FUS (fără inventare)
10

-

Materiale
Cabinet Lina
Ciobanu
Secţia

Cadre

Protoc[ oale].
Bir[ou]. Politic
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1946-1989 155 u.a.
1968-1980 151 u.a.

-

93 m.l.

1966-1989 9.144 u.a.
1965-1989 573 u.a.
1968-1989
2.849 u.a.
alfabetic

lşi

1966-1989 830 u.a.
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Stenograme
Convor[biri]. N.

1965-1989 3.108 u.a.

Ceauşescu

Cancelarie
Protocol Prezidiu!
Permanent
Documente
Personalităţi

Documente Cabinet
Cabinet Silviu
Curticeanu
Protocol Secretariat
Protocol Şedinţe
Plenare CPEx
Stenograme Biroul
Politic al CPEx
12
13
14
15
16
17

18

19
20
21
22
23

1997
CC al PCR (fără inventare)
05.21
1998 [CC al PCR] (fără inventare)
03.05 [[Consiliul de Stat] (fără inv.)
1998 [CC al PCR] (fără inventare)
03.17 [Consiliul de Stat] (fără inv.)
1998 CC al PCR (fără inventare)
03.18 [Consiliul de Stat] (fără inv.)
1998 CC al PCR (fără inventare)
03.18 Consiliul de Stat (rară inv.)
1999
CC al PCR (fără inventare)
01.28
Comisia Guvernamentală
pentru Recuperarea
1999
Fondurilor Deturnate din
03.09
Patrimoniul Statului
(cu listă-inventar)
1999 CC al PCR (fără inventare)
11.26 Consiliul de Stat (rară inv.)
1999 CC al PCR (fără inventare)
11.26 Consiliul de Stat (fără inv.)
1999 CC al PCR (fără inventare)
11.29 Consiliul de Stat (rară inv.)
1999 CC al PCR (fără inventare)
11.29 Consiliul de Stat (rară inv.)
1999 CC al PCR (fără inventare)

1965-1989 873 u.a.
1944-1972 61 u.a.
1946-1970 682 u.a.
1967-1989 344 u.a.
1966-1989 452 u.a.
1966-1989 380 u.a.
1957-1989 1301 u.a.

-

-

93 m.l.

-

-

133 m.l.

-

[Decrete]

-

1

1968-1990 3.139 u.a.

-

[Decrete]

-

-

[Decrete]

[Decrete]
Albume fato

-

-

1966-1989

-

-

-
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-

-

-

150 m.l.
121 m.l.
97 m.l.
747 u.a.

336 u.a/4
m.l./24 cutii

48 m.l.
90 m.l.
120 m.l.
120 m.l.
100 m.l.
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24
25
26
27
28
29

11.30
1999
11.30
1999
12.02
1999
12.02
1999
12.03
1999
12.03
1999
12.06
1999
12.06

1999
12.07
1999
33
12.07
2000
34
02.02
32

35

36

-

-

-

-

Gospodăria

de Partid

-

Arhivă neprelucrată

Inclusiv CC al PCR

Stănescu

-

-

Cabinetul}
Cabinetul2
Cabinetul Ion Dincă
Cabinetul Naş Leon
Secţia Relaţii Externe
Secţia pentru
Probleme de Apărare
Fişe de control ale
cametelor de partid

SURSE FOTO: Wikipedia (1), Plan de
©Mircea

-

-

-

CC al PCR (fără inventare)
Consiliul de Stat (Iară inv.)

2008 CC al PCR
08.15 (rară inventare)

-

-

-

2006 CC al PCR
05.25 (cu inventare)

-

-

-

CC al PCR (fără inventare)
Consiliul de Stat (rară inv.)
CC al PCR (fără inventare)
1999 Consiliul de Stat (rară inv.)
31
12.06
CC al PCR (fără inventare)

30

-

-

Consiliul de Stat (rară inv.)
CC al PCR (fără inventare)
Consiliul de Stat (rară inv.)
CC al PCR (fără inventare)
Consiliul de Stat (rară inv.)
CC al PCR (fără inventare)
Consiliul de Stat (rară inv.)
CC al PCR (fără inventare)
Consiliul de Stat (Iară inv.)
CC al PCR (fără inventare)
Consiliul de Stat (Iară inv.)

epocă,

100 m.l.
100 m.l.
100 m.l.
100 m.l.
100 m.l.
4.988 cutii
de lemn
107 m.l.
60 m.l.

1946;
1.269 u.a.
1950-1989
5 fişiere de
lemn

-

80 m.l.

-

1.264 m.l.

1975-1989 79 u.a.
1984-1989 180 u.a.
1980-1989 6u.a.
1962-1989 116 u.a.
1967-1989 22 u.a.
1975-1989 12 u.a.
1980

cea 4 mîl.
u.a./36 fişete

Arhivele Militare Române (2)

2015 (3)
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DIN

CORESPONDENŢA

EPISCOPULUI ANDREI

ŞAGUNA

CU STAREŢUL MĂNĂSTIRII NEAMŢ
Dr. Silviu VĂCARU
From the correspondence of the Episcope Andrei
with the Abbot of Neamt Monastery
Abstract

Şaguna

The article is presenting a part of the correspondence between Andrei Şaguna, the
episcope of Sibiu with Neonil Buzilă the abbot of the Neamţ Monastery and Constantin
Hurmuzachi. The correspondence was dated to have been between 1849 and 1852 and
was referring to two transports of religious books sent by the rich Moldavian Monastery
to the Ortodox churches in Transylvania, strongly affected by the Hungarian
revolutionary repression and also to Andrei Şaguna's intentions to instate tipography
within the Episcopate.
Keywords: Andrei Şaguna, Sibiu Episcopate, Neamţ Monastery, religious books,
tipography
După tragicele evenimente prin care au trecut românii din Transilvania
între anii 1848 şi 1849, când li s-au jefuit şi distrus bisericile, episcopul AndRei
Şaguna, văzând merea lipsă a cărţilor de cult, hotărăşte ca pe lângă Episcopia de
Sibiu să înfiinţeze o tipografie. Sunt binecunoscute demersurile făcute la Praga şi
la Buda pentru a cumpăra o tipografie. Se ştie mult mai puţin că, la un moment
dat, Andrei Şaguna a intrat în corespondenţă cu stareţul Mănăstirii Neamţ pentru a
cumpăra de aici o tipografie. În articolul nostru prezentăm corespondenţa dintre
cei doi ierarhi din care aflăm şi alte informaţii interesante despre cele petrecute în
Transilvania în perioada revoluţiei.
De câţiva ani s-au reîntors la Iaşi mai multe fonduri de arhivă care au fost
create şi au ~parţinut unor instituţii centrale ale Principatului Moldovei în perioada
1831-1859. Intre acestea se numără şi fondul Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii
Publice, denumire greşită~ considerăm noi, pentru că în această perioadă nu a existat
nicio instituţie care să fi purtat o astfel de denumire. Din amalgamul de dosare
cuprinse în fond, unul ne-a atras atenţia în mod deosebit şi anume Corespondenţa
Mănăstirii Neamţ şi Secu cu vlădica Andrei Şaguna şi cu C. Hurmuzachi pentru
vinderea unor cărţi. În realitate, în el este cuprinsă corespondenţa episcopului
Andrei Şaguna cu stareţul Mănăstirii Neamţ referitoare la două transporturi de carte
religioasă trimise de bogata mănăstire moldoveană către bisericile ortodoxe din
Transilvania, puternic lovite de represiunea revoluţionară maghiară.
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Intermedierea relaţiilor între cei doi ierarhi a fost făcută de Constantin
Hurmuzache, în acea perioadă co-editor al ziarului "Gazeta Bucovinei" ce apărea
la Cernăuţi, cel care, prin apelurile făcute în ziar, a reuşit să adune "cărţi şi
veşminte" pentru bisericile ortodoxe transilvănene. Pentru a mobiliza strângerea
de donaţii, Constantin Hurmuzachi socotea "de datoria neapărată a publica în
gazetele româneşti din Bucovina şi din Ardeal numele binefăcătorilor lăcaşelor
Dumnezeeşti" 1 • Între cei care făcut acte de filantropie mai însemnate, după
spusele episcopului Andrei Şaguna, sau numărat: Neonil Buzilă - stareţul
Mănăstirii Neame, Veniamin Roset- episcopul Romanului 3, logofătul Grigore
Sturza şi Constantin Hurmuzachi 4 .
Scrisorile pe care le vom publica mai jos sunt din perioada anilor 18491852 şi conţin multe informaţii referitoare la distrugerile provocate de maghiari
bisericilor ortodoxe din Transilvania când aici au fost arse 40 de biserici, 315 au
fost jefuite şi una "dărâmată până la pământ" 5 . În acelaşi timp, o mare parte din
inventarul lor a fost distrus, mai ales cărţile de cult.
În urma apelului făcut de Constantin Hurmuzachi, Neonil Buzilă trimite un
prim transport de tipărituri care ajungea la Sibiu la 3 ianuarie 1850 6 . O lună şi
jumătate mai târziu pleca al doilea transport cu un număr de "cărţi teologhiceşti,
părinţăşti şi bisericeşti de tot soiul, care să află aicea la beblioteca mănăstirii atât
de acele tipărite în tipografia sa precum şi de acele tipărite în alte tipografii după
alăturatul izvod din care unele s-au trimis mai multe, iară altele mai puţine precum
ne-am înlesnit. Drept care cele întâi vor sluji spre întrebuinţarea clericilor şi
învăţătura poporului iară cele a doua pentru slujirile cele neapărate a preoţilor pe
care umilit vă rog ca primindu-le să porunciţi a să împărţi după trebuinţă" 7 •
Lipsa cărţilor de cult îl determină pe episcopul Şaguna să înceapă
demersurile pentru înfiinţarea unei tipografii la Sibiu. Dorinţa este întâlnită şi în
această corespondenţă. Într-o scrisoare din 5 ianuarie 1850, adresată stareţului
Mănăstirii Neamţ, înaltul prelat ardelean spunea: "Într-aceea mă străduiescu şi ca
să înfiinţezu cât mai curând o asemenea tipografie lângă Episcopia noastră pentru
că cu tipografii străine de aici, mai întâiu simţim o mare lipsă de cărţi bisericeşti şi
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, d. 13911849, f. 2.
Staret al Mănăstirii Neamţ între 1834-1835, 1838-1839 şi 1843-1853. Pe timpul ultimei sale
stăreţii s-a întocmit un aşezământ călugăresc pentru toţi vieţuitorii de Ia Mănăstirile Neamţ şi Secu,
precum şi pentru schiturile ce le aparţineau, a construit o bolniţă pentru călugări, o farmacie şi un
spital pentru 200 de bolnavi la Târgu Neamţ, o şcoală publică în aceeaşi localitate, a cumpărat o
tipografie nouă, unde lucrau 60 de călugări şi fraţi etc.
3
Episcop de Roman între 2 februarie 1844 şi 14 iulie 1851.
4
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, d. 13911849, f. 37.
5
Ibidem.
6
Ibidem, f. 12.
7
Ibidem, f. 23. Şi acest transport, ajuns la Sibiu la 26 februarie 1850, era însoţit de schimonahul
Gheorghie (Ibidem, f. 30), cel care predase şi primele cărţi trimise de stareţul de la Neamţ.
1

2
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de şcoală, iară a doua, care sunt, sunt cu un preţu foarte mare" 8 . Urmărind cu
atenţie firul acestei problematici vom observa câteva lucruri mai puţin cunoscute
până acum. Îndeobşte este cunoscut că, la început, episcopul Şaguna şi-a căutat
maşini tipografice la Praga şi apoi la Buda. Numai că, între cele două locaţii aflăm
din scrisori că a mai apărut una şi anume Neamţul. Vorbind de dorinţa sa "de a
înfiinţa o tipografie lângă Episcopia noastră", episcopul spune că lucrul "l-am fost
pornit de mai înainte şi am făcut tocmeală cu un văsetoriu de litere din Praga, care
însă-i lipsescu literele noastre bisericeşti şi pentru gătirea acelora ne arată
cheltuieli foarte mari. Deci cunoscând eu soliditatea tipografiei preacuvioşiei
voastre şi având mare plăcere cu tipariul ei viu a vă ruga ca să aveţi bunătate şi să
ne înştiinţaţi cum s-ar putea mai în grabă de unde aţi trasu preacuvioşia voastră
literele bisericeşti care le aveţi mai nouă şi cu ce preţu ca după aceasta să ne
putem îndrepta şi noi" 9 . În iulie, acelaşi an, 1850, vlădica revine pe aceeaşi temă:
"Încă în iarna trecută te-am fost înştiinţat pe preacuvioşia ta cum că am de gându a
înfiinţa o tipografie pe sama Eparhiei acesteia şi întru adevăru nimica nu poate fi
de astă dată de mai neapărată trebuinţă pentru creştinii noştri de lege răsăriteană
din Ardealu decât ridicarea unui asemenea institutu ... De unde să putem acum
acoperi lipsa cea mare de cărţi bisericeşti la atâtea case sfinte? Tipografiile ce să
află la noi în ţară nu sânt în stare a tipări atâta cât să ne poată îndestula toate
lipsele noastre, căci ele au mult de lucru cu cărţi în limbi streine. Apoi şi ce
tipăresc ele în limba românească sânt obicinuite a vinde cu două, cu trei preţuri, şi
creştinii noştri cei foarte păgubiţi şi sărăciţi sânt în stare a plăti cu astfelu de
preţuri mari cărţile bisericeşti. ... Pentru ridicarea tipografiei m-am pus în
corespondenţă cu fabricantul cel vestitu Haase din Praga, dar de la domnia lui am
căpătat răspuns cum că litere cu care să tipărească cărţile bisericeşti ale noastre în
fabrica sa nu se află, ci că asemenea litere să toarnă în mănăstirea a cărei înainte
stătătoriul eşti preacuvioşia ta. Deci îmbărbătatu fiind de iubirea şi compătimirea
ce ai arătat prin mai multe faceri de bine că hrăneşti cătră mult cercetata noastră
eparhie, prin aceasta viu a te ruga ca de este cu putiinţă să binevoieşti a-mi trimite
de să află gata, iară de nu a rândui ca să se toarne slove bisericeşti câte sânt de
necesare pentru tipărirea a patru coaie arătându-mi totodată şi preţul lor ca să-1
pociu trimite preacuvioşiei tale fără întârziere cu mulţămită" 10 •
Răspunsul primit nu a fost deloc încurajator: "În mult doritele
preasfinţiilor voastre scrisori şi în una şi în alta îmi însămnaţi despre sirguinta ce
aţi întreprins spre înfiinţarea unei tipografii bisericeşti fiind aceasta cel mai
neapărat lucru trebuitoriu pentru biserică şi că din corespondenţiile avute cu
d(umnealui) Gotlib Haase, fabricantul cel vestit din Praga, aţi fi primit ştiinţă că
literele cu care se tipăresc cărţile bisericeşti ale noastre în fabrica sa nu se află, ci
8

Ibidem, f. 12.
Ibidem, f. 35 v.
10
Ibidem, f. 37 v.

9
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că

aseminea litere să toarnă în m(ănă)s(tirea) noastră. Totodată, făcându-ne
cunoscut să vă înştiinţăm de se află gata litere sau de nu, apoi măcar să rânduim a
se turna ca pentru patru coaie. Asupra cărora cu smerenie vă arăt că, deşi am toată
bunăvoinţă şi plecare spre a vă înlesni atât în fapte cât şi în aceasta însă nicicum
îmi este prin putinţă că deşi în adevăr asemine litere se toarnă în sf(ânta)
m(ănă)s(tirea) noastră însă anevoie le turnăm din pricină că matricile fiind vechi şi
foarte arse de multa turnare, din 5-6 litere turnate abie iesă una sau două bune
după cum se cade şi stempi n-avem ca să batim alte matrice. Drept care umilit vă
rugăm să nu vă supăraţi că din tot sufletul dorescu a vă sluji şi la aceasta, însă
precum am zis nu ne este cu putiinţă" 11 • Stareţul oferea, până când se putea
cumpăra tipografie nouă "două teascuri de lemn însă foarte bune care pot sluji
încă multă vremi la tipărire şi de care acum nouă nu ne face trebuinţă fiindcă am
adus alte maşini noă de fier" 12 • În cele din urmă se cumpără o tipografie 13 de la
Buda, care era sfinţită la 27 august 1852 14 . La această tipografie, singura din ţară
care funcţionează neîntrerupt din 1850 şi până astăzi, s-au tipărit la alături de cărţi
de cult şi laice şi ziarul "Telegraful român" (3 ianuarie 1853), cea mai longevivă
publicaţie din România.
Redăm,

în continuare, parte din
Cuvioşiei

corespondenţa identificată.

voastre cu multă plecăciune sărut mâna

Prin înadins omu am cinstea de a trimite scrisoarea de recomandaţie cât
trebuincios pentru părintele care este însărcinat a duce darurile
sfintei mănăstiri la Sibiu, adică cărţi, veşminte, Sfântul Mir şi bani, căci toată
lumea ştie că sf mănăstire este una din cele mai bogate în lume. Lipsa şi nevoia
ce sufăr lăcaşurile dumnezeieşti din Ardeal sunt aşa de mari încât nu să pot
descrie. Pentru aceasta ajutoriul care să cere trebie să stea în dreaptă proporţie
atât cu lipsa aceasta cât şi cu bogăţia şi reputaţia sfintei mănăstiri a Neamţului.
Nu cruţaţi cele ce aveţi de prisos căci Domnului daţi în lauda şi cinstea lui daţi.
Daţi auzul plângeri/ar şi strigărilor nefericiţilor fraţi din Ardeal. Eu nu sânt la
îndoială că sfinţia voastră veţi pune în mişcare râvna ce aveţi pentru patrie, iar
mai ales pentru lăcaşele dumnezeeşti spre a mijloci cât să poate însămnătoare
daruri din partea sf mănăstiri. Binevoiţi a-mi trimite prin omul acesta gazeta
care au rămas la cuvioşiia voastră şi a mă trimite cu răspuns arătătoriu de acele
ce aţi găsât de cuviinţă cătră episcopul Şaguna către a mea ştiinţă şi regulă şi
şi paşportul

Răspunsul este din 5 august 1850 (Ibidem, f. 39 v.)
Ibidem, f. 23 v.
13
Michaela Petian, "Telegraful român" în lupta pentru apărarea limbii române (1853-1900),
Editura "Adenium", Iaşi, 2016, f.p.
14
Arhivele Naţionale Iaşi, Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, d. 139/1849, f. 42.
11

12
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daţi-mi

voie a rămâne cu cea mai deplină stimă şi plecăciune.
A cuvioşiei voastre prea plecat,
C. Hurmuzachi.
Iaşi, în 8 dec(embrie) 1849.
Aud că c(u) c(oana) Frosiniţa Ghica, soţia d(umi)sali post(elnicului) Iancu
Ghica, fiul Bragadirului, au răposat astă noapte lăsându copiii mici.

Arhivele Naţionale

Iaşi,

Ministerul Cultelor şi

Instrucţiunii

Publice, dosar 139/1849, f. 1-1 v.

Cu adâncă reverenţă şi plecăciune închinându-mă sărut dreapta
binecuvântătoare a preacuvioşiei voastre

rog să binevoiţi a primi închinăciunea a cei mai profunde ale
mele recunoştinţi atât pentru părinteasca ospitalitate care am aflat la
preacuvioşia voastră în neuitabilele zile a petrecerii noastre în sfânta şi
preafrumoasa mănăstire, cât şi pentru cărţile bisericeşti care aţi avut bunătatea a
promite pentru prădatele sfinte lăcaşuri din Ardeal.
Potrivit cu poronca preacuvioşiei voastre iată am cinstea de a vă trimite
atât o scrisoare de recomandaţie a K. K. Aghenţii către vămeşiile austriceşti de la
marginile Ardealului, cât şi paspartu! trebuincios pentru părintele care va duce
darul preacuvioşiei voastre, adică cărţile şi Sfântul Mir la Sibiu. Neştiind pe la
care margine va trece părintele în Ardeal s-au însămnat în pasport că are voie a
trece pe ori şi unde ar voi. Pentru aceasta pe scrisoarea de recomandaţie s-au
lăsat locul deschis pentru a să însămna numele locului şi a vămii pe unde să va
trece graniţa. În paşaport s-au însămnat că părintele trece în Transilvania cu 3
cai şi cu un vezetiu. Dorind cuviosului călător cea mai fericită călătorie am cinste
a da la ştiinţa prea cuvioşiei voastre că după mijlocire s-au înştiiţat prea sfinţiia
sa episcopul Şaguna despre venirea şi scopul călătoriei părintelui Grigoraş
Tanasi prinformalnică notă a K. K. Aghenţii ca şi preasfinţia sa să poată mijloci
unde să cuvine înlesnirea călătoriei numitului părinte.
Stăruinţele mele pentru nefericitele biserici din Ardeal nu s-au mărginit
numai în cuprinsul sfintei voastre mănăstiri. Eu am avut norocirea a aduna şi de
la feţe particulare cărţi şi veşminte şi o socotu de datoria neapărată a publica în
gazetele româneşti din Bucovina şi din Ardeal numele binejăcătorilor lăcaşelor
Dumnezeeşti, am de bucurie că sunt în stare a pune în capul publicaţiei numele
preacuvioşiei voastre cu arătarea darului care- nu sunt la îndoială- va sta în
dreaptă proporţie atât cu trebuinţa cea mare a numitelor biserici cât şi cu bogăţia
sfintei mănăstiri a căria mult stimată căpitenie sânteţi preacuvioşia voastră.
Tatăl meu 15, care cu adâncă evlavie vă sărută mâna, v-au trimis patru
lănţuhuri galvanice în contra reumatismului care vă supără. Nu le-am primit încă
Mai întâi

15

vă

Doxachi Hurmuzachi.
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pentru că cneazul Alexandru Moruzi de la Pechia, care înturnându-se de la Viena
s-au însărcinat cu aducerea lor, în !acu de a veni la Ieşi s-au dus la Galaţi, unde
din pricina îndelungatului exil ce-au suferit în străinătate I-au chemat cu grăbire
casnicile sale trebi. Îndată însă ce voi primi zisele lanţuri mă voi grăbi a vi le
trimite prin înadins omu, închinându-vă încredinţarea a cei mai umilite ale mele
supuneri şi reverinţi, am onorul de a rămâne a preacuvioşiei voastre prea plecat
servu şi fiu,
C. Hurmuzachi.
Ieşi, 8 dec(embrie) 1849.
Arhivele Naţionale

Iaşi,

Ministerul Cultelor şi

Instrucţiunii

Publice, d. 139/1849, f. 2-3.

Înalt preasfinţite părinte!
Auzirea despre nenorocirile pricinuite acolo în patrie în anul trecut şi în
români şi mai ales sfintelor biserici de cătră
răuvoitori şi neîndurători rebeli de nespusă mâhnire au umplut smerita inima me
şi a întregului sobor din aceste dumnezeeşti lăcaşuri, care neavând altă putere cu
lacrimi rugăm pe a tot puternicul Dumnezeu ca să alineze viforul dăruind pace
sfintei sale biserici şi la tot norodul, iară acum înţelegând despre liniştea şi pacea
care domneşte în ţară umilindu-ne de nespusă bucurie inimile noastre ale tuturor
am dat laudă milostivului Dumnezeu celui ce schimbă cele întristicioase întru
bucurie că deşi iarna au fost mare şi furtuna ce sosise asupra întregii ţări şi mai
cu osebire asupra sfintei biserici cumplită şi gre(a) pe care nimine o poate
tăgădui şi pe când toţi ne desnăjduisem de a mai pute scăpa, deodată însuşi
domnul Iisus H(risto)s ce nu prin meşteşug biruieşte furtuna numai cu singură
amerinţarea au potolit viforul după care nădăjduim că în viitorime va fi linişte şi
pace adâncă.
Înalt preasfinţite stăpâne prin d(umnealui) Costachi fan Hurmuzachi am
primit deosebită ştiinţă despre lipsa în care au agiuns sfintele lui Dumnezeu
biserici din pricina întâmplărilor urmate după care iată înadins trimitem din
parte(a) me şi a soborului cinci rânduri cărţi trebuitoare pentru cinci biserici
care cuprind peste tot un nr. de 115 bucăţi după alăturatul izvod, însă numai un
rând legate, neîncăpându-ne vremi a le lega pe toate, pe care le veţi împărtăşi
după trebuinţă la ce biserici veţi socoti că-i nevoie. Asemine mai trimitem şi puţin
Sf Mir pentru lipsa ce urmează la Sf Botez şi sfinţirea bisericilor, însă puţin, că
am fi trimis mai mult, dar acum nu avem de unde, iară vrând Dumnezeu a se
aduce de la Kiev pentru ţara noastră, atunce vom mijloci a se aduce şi pentru
acolo. Care aceste toate să trimit prin shimonahul Gheorghie din acest sobor
rugând pe înalt presfinţia voastră să binevoiţi a le primi ca stăpânul pe cei doi
acest

următoriu fraţilor noştri
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bani ai văduvii şi ca pe o pârgă a osteneli/ar aceştii frăţimi adunată Întru numele
domnului. Pentru care vă rog a-mi dărui mie şi Întregului sobor arhierească
blagoslovenie şi rugăciune.
Al înalt preasfinţiei voastre smerit şi preaplecat împreună cu tot soborul.
Înalt preasfinţitul stăpân, chiria chir Andreiu Şaguna, drept slăvitoriul
episcop al Sibiului şi al Marelui Prinţipat al Ardealului.
Arhivele Naţionale

Iaşi,

Ministerul Cultelor şi

Instrucţiunii

Publice, d. 139/1849, f. 7-8.

Prea cuvioase părinte arhimandrit
Când au plăcut părintelui nostru celui cerescu a binecuvânt armele
nostru şi preaînaltului său aliat dăruindu-le lor biruinţa asupra
potrivnicilor, întorcându-mă în august - anului trecut de la preaînălţatul şi
preaînduratul nostru monarh- unde mă aflu cu bărbaţii neamului lucrând pentru
înaintarea binelui naţional şi bisericesc şi apropiindu-ne de staolul turmei mele
ce-i cuvântătoare de a cărei doru de mult ardea inima mea, l-am văzut din
depărtare încă tot fumegând abia potolită fiind flacăra războiului. Păreţii lui i-am
aflat arşi şi dărâmaţi, turma împrăştiată, ruptă şi spintecată de lupii cei
înverşunaţi şi însetaţi de sânge şi păstorii omorâţi. Atunci am suspinat în adâncul
inimii mele şi mi-am adus aminte de Domnul care bine au voit aşa! Cugetat-am la
fraţii mei şi ai turmei pre care i-au scutit Domnul de viforniţa care ne-au cuprinsu
pre noi şi îndată au izvorât În inima mea cea ruptă izvor de mângâiere şi liniştire
şi iată că Domnul au auzit glasul rugăminţilor noastre, lacrimile şi suspinele
noastre au străbătut la el şi el au deşteptat inimile fraţilor noştri cătră noi.
Acelaşi Dumnezeu au deschisu şi au deşteptat şi inima preacuvioşiei tale care
înţelegând de patimile noastre, de pustiirea sfintelor noastre biserici şi a celor
mai multe odoare şi cărţi bisericeşti şi privind la sărăcia noastră v-aţi îndurat a
ne trimite cinci rânduri de cărţi bisericeşti dintră care un rând legate şi patru
rânduri nelegate, care în 3 ianuarie a. c. le-am primit întregi şi nevătămate prin
shimonahul soborului preacuvioşiei voastre Gheorghie. Acesta este un daru care
numai de la fraţii noştri, aceasta este o jertfă care numai de la asemene slujitori
ai lui Dumnezeu evlavioşi şi milostivi la preacuvioşia voastră s-au putut împlini.
Deci, primiţi de la mine binecuvântarea mea cea arhiepăstorească, primiţi
mulţemita mea şi mulţemita tuturor acelor biserici sărace căror fără de Întârziere
le voi Împărtăşi şi care neîncetat vor înălţa glasurile sale cătră Dumnezeu pentru
preacuvio;ia voastră, pentru ctitorii şi aşezătorii sfintei mănăstiri şi pentru tot
soborul. In mult preţuita preacuvioşiei voastre scrisoare din 16 dechembrie 1849
aveţi bunătatea a ne înştiinţa şi despre trimiterea de ceva Miru Sfânt de care
foarte mare trebuinţă ar fi avut, însă pre acesta nu l-am primit. Adevărat că n-ar
servi să pomenesc de nici o neîmplinire, ci să vă mulţumescu numai pentru darul
care din destul l-aţi făcut cu noi, însă fiindcă lipsele ne împresoară din toate
împăratului
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părţile şi

mijloace n-avem să le putem acoperi, iară de altă parte privind şi la
bunătatea şi la inima cea milostivă şi iubitoare de fraţi a preacuvioşiei voastre,
rugarea noastră încă şi mai departe o întindem. Noi mai de multă vreme am simţit
aici o lipsă foarte mare de mai multe cărţi bisericeşti, care nici cu plată nu le
putem căuta aici pentru că nu sunt, precum sânt: Glasurile cuvântătoare şi
învăţătoare Sfântului Ioan Gură de Aur, ale Sfântului Gheorghe Învăţătorul de
16
...
(Bigoslovul), ale Sfântului Damaschin, Piatra Credinţei, Piatra Scandelei şi
Viaţa Sfinţilor. Deci de cum se află cărţile acestea la preacuvioşia voastră, despre
care nu mă îndoescu aveţi bunătate şi dimpreună cu vreo câteva Liturghii cât aţi
putea mai curând trimiteţi-ne şi de acest feliu batăr câte un rând ca să se afle cel
puţin la Episcopie spre întrebuinţarea clericilor noştri.
Cu mare bucurie trebuie să vă descoperiu că cărţile dăruite le-am aflat
foarte curat tipărite că se vede mai întâiu că aveţi tipografie foarte bună; a doua
că se poartă asupra ei şi asupra tipărire ... 16 cea cuviincioasă. Într-aceea mă
străduiescu şi ca să înfiinţezu cât mai curând o asemenea tipografie lângă
Episcopia noastră pentru că cu tipografii străine de aici, mai întâiu simţim o
mare lipsă de cărţi bisericeşti şi de şcoală, iară a doua, care sunt, sunt cu un
preţu foarte mare. Apoi preacuvioase părinte când vom avea şi noi tipografie, şi
noi vom trimite cărţi de ale noastre.
Încă odată vă mulţumesc pentru darul care din luminarea lui Dumnezeu şi
înăscuta preacuvioşiei tale râvnă spre milostenie le-aţi făcut cu noi şi poftindu-vă
tot binele de la înduratul Dumnezeu rămânu cu arhiepăstorească binecuvântare.
A preacuvioşiei tale şi întregului sobor de tot binele poftitoriu,
Andrei Şaguna, drept credinciosul episcop al Ardealului.
Sibiu, în 5 ianuarie 1850.
Arhivele Naţionale

laşi,

Ministerul Cultelor şi

Preacuvioşiei

Instrucţiunii

Publice, d. 139/1849, f. 11-12 v.

voastre ce cea mai adâncă reverinţă
dreapta binecuvântătoare

sărut

În zădaru aş cerca de a vă descrie bucuria cu care să umplu sufletul meu
când am auzit că preacuvioşia voastră aţi hotărât a agiuta şi a doua oară sfintele
lăcaşuri din Ardeal. Condeiul meu este prea slabu pentru a putea rosti toată
recunoştinţa ce fiecare românu vă este datoriu pentru această nouă dovadă de
iubire de Dumnezeu şi omenire. În zadar aş cerca de a vă descrie şi mulţămirea
ce au pricinuit darurile preacuvioşiei voastre vrednicului de toată stima
părintelui episcop Şaguna, a căruia scrisoare cătră mine este plină de cele mai
mari binecuvântări pentru preacuvioşia voastră, binefăcătorul lăcaşelor
Dumnezeeşti din Ardeal, care încă sânt dărâmate, încă au mare lipsă şi nevoie de
16

Rupt.
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agiutoriu. Eu n-am greşit când v-am rostit a mea încredinţare că învăpăita
voastră râvnă pentru slujba lui Dumnezeu vă va îndemna a nu mărgini dărnicia
sf mănăstiri numai într-o singură trimitere de agiutoriu. Nădejdea me au fost
dreaptă. Preacuvioşia voastră aţi binevoit, după cum audu, a mai trimite două, poate şi mai multe- cară cu cărţi bisericeşti fraţilor din Ardeal. Pentru aceasta
măreaţă faptă binevoiţi a primi cea mai adâncă a mea recunoştinţă şi
încredinţarea că nu voi lipsi de a face cunoscut tuturor bunilor creştini prin
gazete ca să agiungă şi la auzul preagraţiosului meu împărat, care cu mulţămire
va afla binefacerea cu care aţi bucurat pe credincioşii cei supuşi din Ardeal.
Numai vă rogu să binevoiţi a trimite cât de multe cărţi la Sibiu, căci nevoia este
foarte mare după cum îmi scrie preasfinţitul episcop Şaguna. Totodată binevoiţi a
mă înştiinţa de numărul cărţilor trimisă mai înainte şi acum ca să potu însămna şi
în gazete măreţul vostru agiutoriu.
Cu cea mai mare supunere şi evlavie am cinstea de a rămâne a
preacuvioşiei voastre preaumilitufiu şi slugă.
C. Hurmuzachi.
Iaşi, 1 fevr(uarie)l850.
Arhivele Naţionale

Iaşi,

Ministerul Cultelor şi

Instrucţiunii

Publice, d. 139/1849, f. 15-16 v.

Înalt preasfinte stăpâne
Scumpul şi mie mult doritul răspuns al înalt preasfinţiei voastre din 5 a
trecutei luni ghenarie primindu-1 prin trimisul nostru shimonahul Gheorghie, din
care văzând cele cuprinsă mulţămirea adică pentru puţinul agiutoriu făcut din
partea acestui sfânt locaş al Maicii lui Dumnezeu şi arhiereasca binecuvântare
trimiasă mie şi întregului sobor de nespusă bucurie s-au umplut inimile noastre
cele smerite şi cu lacrimi am rugat pe Cerescul Împărat ca să dăruiască pace
lumii întregi şi sfintei sale biserici împuternicindu-vă şi pe înalt preasfinţia
voastră spre a povăţui turma încredinţată la calea mântuirii apărându-o despre
lupii cei văzuţi şi nevăzuţi. Pe lângă care lămurindu-ne din răspunsul înalt
preasfinţ(iei) v(oastre) mai cu încredinţare despre relele pricinuite turmei voastre
şi sfintelor locaşuri de cătră rebeli şi văzând lipsa cea mare care este pentru toate
iară mai cu osebire de cărţi bisericeşti am hotărât a trimite şi a doua oară pe
numitul shimonah cu un no. de cărţi teologhiceşti, părinţăşti şi bisericeşti de tot
soiul, care să află aicea la beblioteca mănăstirii atât de acele tipărite în
tipografia sa precum şi de acele tipărite în alte tipografii după alăturatul izvod
din care unele s-au trimis mai multe, iară altele mai puţine precum ne-am
înlesni!. Drept care cele întâi vor sluji spre întrebuinţarea clericilor şi învăţătura
poporului, iară cele a doua pentru slujirile cele neapărate a preoţilor pe care
umilit vă rog ca primindu-le să porunciţi a să împărţi după trebuinţă. Totodată
adăogând ca să nu fim uitaţi atât eu precum şi întregul sobor de la sfintele
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voastre rugăciuni prin care să ne putem mântui. Am văzut şi cele însemnate
pentru neprimirea Sf Mir de care vă rog să ne iertaţi că s-au uitat însă în urmă
s-au trimis prin ocazion singur şi nu sânt la îndoială că acum va fi şi ajuns la
înalt preasinţ(ia) v(oastră). Totodată vă fac cunoscut că, încât de curând au a
merge doi părinţi duhovnici de aice la Kiev spre aducerea Sf Mir pentru ţara
noastră când negreşit vom mijloci şi pentru înalt preasinţ(ia) v(oastră) ca să
aducă macar cât s-ar putea până ce vă veţi înlesni ca să vă aduceţi înşuşi, înalt
prea sfinţite stăpâne.
În mult preţuitul vostru răspuns, cu bucurie am văzut mulţămirea ce aveţi
despre calitatea tipariului nostru şi că vă străduiţi şi preasinţ(ia) v(oastră) cu
înfiinţarea unei asemenea tipografii lângă Episcopie. Deci eu îndrăzneală şi vă
arăt că această tipografie este fondată încă din zilele preacuviosului părintelui
nostru stareţului Paisie întemeietoriul acestui sobor şi de cumva poate acum
deodată nu aveţi închipuire pre întâmpinarea cheltuielilor trebuitoare pentru
înfiinţarea unui asemine lucru noi avem două teascuri de lemn însă foarte bune
care pot sluji încă multă vremi la tipărire şi de care acum nouă nu ne face
trebuinţă fiindcă am adus alte maşini noă de fier. Deci, de veţi binevoi a le primi,
apoi înştiinţaţi-ne şi noi le vom trimite cu înadins. Pe lângă acestea mai trimitem
înalt preasfinţ(iei) v(oastre) şi un potcapete de aceste lucrat de fraţii soborului
nostru, pe care vă rog să-! primiţi ca spre semn de dragoste şi supunere.
Încă odată rugându-vă ca priimind aceste mici daruri din parte-ne ca
stăpânul banul văduvii, să-mi dăruiţi arhierească rugăciune şi binecuvântare mie,
celui ce sunt al înalt preasfinţ(iei) v(oastre) întru tot smerit şi prea plecat
împreună cu tot soborul.
Arhivele Naţionale

Iaşi,

Ministerul Cultelor şi

Instrucţiunii

Publice, d. 13911849, f. 23-23 v.

Preacuvioase părinte arhimandrite!
Încă nu mi se era stâmpărat inima mea de simţul cel dintâiu de mulţămită
şi recunoştinţă cătră preacuvioşia voastră şi întregul soborul pentru darul cel
frumosu ce aţi avut bunătate a face cu mine şi mult sărăcita mea biserică încă
mai înainte, când iată! Bunătatea preacuvioşiei voastre - din inimă adevărată,
nobilă, frăţească, milostivă şi pătrunsă de cuvântul Evangheliei purcezătoari, - de
nou străbătu înaintea mea. Shimonahul Gheorghie, trimisul preacuvioşiei voastre
sosi la noi dominecă, în 26 fev(ruarie) a. c. cu un alt număr de cărţi, mai
însemnat decât cea dintâiu, şi cu prea preţuita preacuvioşiei voastre scrisoare din
9 fev(ruarie) a. c. din care luminat văzui îndemnul cel filantropic care v-au
hotărât la întrăprinderea aceasta ce vă caracterizează după ziua lui H(risto)s îmi
aduce mie şi sărăcitei mele biserici lucruri neaşteptate, lucruri care vor forma
temelia unei bibliotece eparhiale de unde se vor adăpa clericii mei cu cuvântul şi
învăţătura lui Dumnezeu, lucruri ale căror raze binefăcătoare vor străbate şi vor
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încălzi

inimile tuturor preoţilor acestei eparhii şi prin trânşii la tot poporul,
lucruri care totdeauna numele preacuvioşiei tale şi a tot soborul îl vor face, baIar şi făcut neuitat, nemuritoriu. Precuvioşia ta ţi-ai ridicat monument tare şi
statornic pre care nici vremile nu-l vor învechi, nici elementele nu-l vor sfărâma,
ci va râmânea întipărit în inimile creştini/ar acestei de Dumnezeu scutite eparhii
-de mai bună soartă vrednice din neam în neam. Mănăstirea Neamţului era aici
până acuma numai acelor şi cu numele cunoscută cari avură norocire a o vedea,
însă acum cu cinste şi cu evlavie o numeşte mai tot credinciosul din această
eparhie şi numele Neonil e legat de mari suveniruri.
Cărţile aeste numeroase şi mult vrednice după izvodul împărtăşit - le-au
adus shimonahul Gheorghie întregi şi nevătămate- al căror număr încă nu-l pot
arăta pentru că până acuma nu le-am primit de la vama de aici, unde sunt depuse
până se va face rânduială de la gubernii ca să le primescu, sânt însă încredinţat
că nimica nu va lipsi din numerul prin preacuvioşia voastră arătat.
Eu, pentru asemenea dar, nu sunt destoinic a vă putea mulţămi după
vrednicie, vom ruga însă cu toţii pre Dumnezeu înduratul, în rugăciunile noastre
din toată vremea la încă mulţi ani să vă ţină spre chivernisirea sf(intei) mănăstiri
şi spre ajutorinţa omenirei creştine pătimitoare.
Precât de neaşteptată, pe atâta de îmbucurătoare în privinţa teascuri/ar
de tipografie credeţi-mi preacuvioase părinte cu mult m-am mângâiat văzând cât
sânteţi de pătrunşi de duhul învăţăturii lui H(risto)s care zice: "ctitorii şi
întemeietorii şi făcătorii de bine ai sfintei mănăstirei aceiafără îndoială vădufaţa
lui Dumnezeu", că preacuvioşia voastră sânteţi acela care nu numai dorinţa lor o
pliniţi, ci mai presus de aceasta faceţi.
Eu, preacuvioase părinte, am o nencungiurată lipsă de o tipografie lângă
Episcopie precum v-am fost descoperit şi mai înainte şi tare vă multămescu
pentru arătarea aceasta a preacuvioşiei voastre despre cele două teascuri. Însă,
fiindcă acum nici locu nu am unde să aşezu tipografia, iar de altă parte cu
ajutoriul lui Dumnezeu în scurtă vreme voiu pleca la Viena la un Sinod arhieresc
ce are a se ţinea acolo după Paşti în trebile bisericii noastre, păstraţi dragostea
aceea încă în pieptul cel nobil al preacuvioşiei voastre, până ce s-au adus de la
Viena vă voi ruga în privinţa aceasta mai departe sau ajutând Dumnezeu şi
iertându-mi stările dimprejur în întoarcerea mea de la Viena chiar acasă în locul
acela sfânt vă voi cerceta, unde făcându-mi datornica mulţămită pentru toate vă
voiu ruga faţă la faţă şi în privinţa aceasta.
Am primit şi portcapiul ce aţi avut dragoste a-mi trimite, multu-mi place şi
forma şi calitatea şi lucrul, care toate slujesc spre cinstea soborului şi a fraţilor
lucrători, - s-ar cuveni şi eu foarte m-am bucurat când v-aş putea trimite şi eu
ceva după atâtea daruri ale preacuvioşiei voastre, însă neputându-vă alta trimite,
primiţi dragostea şi frăţietatea noastră cea mai adevărată şi binecuvântătoarea
mea arhierească, care din inimă curată o împărţescu preacuvioşiei tale la tot
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soborul şi tuturor fraţilor.
Noi vom ţinea in 12 marte a. c. aici la Episcopia noastră un sobor
eparhial, unde ne vom sfătui despre lucrările bisericii şi ale şcoalelor noastre
despre care primiţi aici alăturatul ţirculariu spre mai buna cunoştinţă a lucrului
să rugaţi pre Dumnezeu ca să trimită darul preasfântului său duh preste noi. În
soborul acesta nu vor rămânea neatinse darurile preacuvioşiei voastre sfintelor
noastre biserici făcute cu care binecuvântându-se pentru cu arhierească dragoste.
Al preacuvioşiei voastre şi intregului sobor de tot binele voitoriu,
Andreiu Şaguna, episcop Ardealului.
Sibiiu, 1 martie 1850.
Arhivele Naţionale

Iaşi,

Ministerul Cultelor şi

Instrucţiunii

Publice, d. 13911849, f. 30-31 v.

Prea cuvioase părinte arhimandrite!
L-am fost descoperit lista noastră şi năzuinţa mea cea fierbinte de a
o tipografie lângă Episcopia noastră. Lucrul acesta l-am fost pornit de
mai inainte şi am făcut tocmeală cu un văsetoriu de litere din Praga, care fnsă-i
lipsescu literele noastre bisericeşti şi pentru gătirea acelora ne arată cheltuieli
foarte mari. Deci cunoscând eu soliditatea tipografiei preacuvioşiei voastre şi
având mare plăcere cu tipariul ei viu a vă ruga ca să aveţi bunătate şi să ne
înştiinţaţi cum s-ar putea mai in grabă de unde aţi trasu preacuvioşia voastră
literele bisericeşti care le aveţi mai nouă şi cu ce preţu, ca după aceasta să ne
putem indrepta şi noi.
Daru şi îndurare de la Dumnezeu Tatăl şi binecuvântarea mea
arhierească preacuvioşiei voastre şi tuturor fraţilor de tot binele voitoriu,
arhiereu Andreiu Şaguna.
înfiinţa

Arhivele Naţionale

Iaşi,

Ministerul Cultelor şi

Instrucţiunii

Publice, d. 139/1849, f. 35-35 v.

Preacuvioase părinte arhimandrit!
Mie iubite frate intru H(risto)s
Încă in iarna trecută te-am fost înştiinţat pe preacuvioşia ta cum că am de
gându a înfiinţa o tipografie pe sama Eparhiei acesteia şi intru adevăru nimica nu
poate fi de astă dată de mai neapărată trebuinţă pentru creştinii noştri de lege
răsăriteană din Ardealu decât ridicarea unui asemenea institutu, căci in
decurgerea celor doi ani sângeroşi din urmă s-au arsu 40 de biserici, 315 s-au
jefuitu şi una s-au dărâmatu până la pământu. De unde să putem acum acoperi
lipsa cea mare de cărţi bisericeşti la atâtea case sfinte? Tipografiile ce să află la
noi in ţară nu sânt in stare a tipări atâta cât să ne poată fndestula toate lipsele
noastre, căci ele au mult de lucru cu cărţi in limbi streine. Apoi şi ce tipăresc ele
in limba românească sânt obicinuite a vinde cu două, cu trei preţuri, şi creştinii
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noştri

cei foarte păgubiţi şi sărăciţi sânt în stare a plăti cu astfelu de preţuri mari
cărţile bisericeşti. Adevărat că s-au aflatu patru bărbaţi cu simţăminte nobile
care şi-au adus aminte de noi cei de toată lumea uitaţi: preacuvioşia ta, părintele
episcopul al Romanului, d(omnul) logofăt Gregoriu Sturza şi d(omnul)
Constandin Hurmuzachi, prin care faptă nobilă v-aţi agonisitu un monumentu
neştersu de recunoştinţă în inimile noastre. Dară aceasta nu e de agiunsu trebie şi
noi să ne îngrijim pentru vindecarea rănilor care ni le-au pricinuit trecutul cel
trist. Pentru ridicarea tipografiei m-am pus în corespondenţă cu fabricantul cel
vestitu Haase din Praga, dar de la domnia lui am căpătat răspuns cum că litere
cu care să tipărească cărţile bisericeşti ale noastre în fabrica sa nu se află ci că
asemenea litere să toarnă în mănăstirea a cărei înainte stătătoriul eşti
preacuvioşia ta. Deci, îmbărbătatu fiind de iubirea şi compătimirea ce ai arătat
prin mai multe faceri de bine că hrăneşti cătră mult cercetata noastră eparhie,
prin aceasta viu a te ruga ca de este cu putiinţă să binevoieşti a-mi trimite de să
află gata, iară de nu a rândui ca să se toarne slove bisericeşti câte sânt de
necesare pentru tipărirea a patru coaie, arătându-mi totodată şi preţul lor ca să-I
pociu trimite preacuvioşiei tale fără întârziere cu mulţămită.
Încredinţându-te cum că niciodată nu voi lipsi a te pomeni întru
rugăciunile mele şi rugându-te ca şi preacuvioşia ta asemeni să faci în privinţa
mea, rămâi în aşteptarea răspunsului grabnicu.
Al preacuvioşiei tale de tot binele voitoriu,
Andreiu Şaguna, episcop.
Sibiu, în 12 iulie 1850.
Arhivele Naţionale

Iaşi,

Ministerul Cultelor şi

Instrucţiunii

Publice, d. 13911849, f. 36-37 v.

Înalt preasfinte stăpâne!
Scumpele şi mie preapreţuitele doă scrisori a preasfinţiilor voastre din 5 a
lui iunie şi 12 iulie trecut primindu-le şi văzând cuprindirea lor mai întâiu îmi cer
iertăciune de întârziere(a) răspunsului carile n-au urmat din alte decât întâiu că
prea târziu s-au primit aice la m(ănă)s(tire) şi al doile că, în vreme când l-am
primit, mă găseam foarte bolnav, însă acum mulţămesc Părintelui Cerescu cu a
căruie miluire mă aflu ceva mai bine drept care şi grăbesc a răspunde.
În mult doritele preasfinţiilor voastre scrisori şi în una şi în alta îmi
însămnaţi despre sârguinţa ce aţi întreprins spre înfiinţarea unei tipografii
bisericeşti, fiind aceasta cel mai neapărat lucru trebuitoriu pentru biserică şi că
din corespondenţiile avute cu d(umnealui) Gotlib Haase, fabricantul cel vestit din
Praga, aţi fi primit ştiinţă că literele cu care se tipăresc cărţile bisericeşti ale
noastre în fabrica sa nu se află, ci că aseminea litere să toarnă în m(ănă)s(tirea)
noastră. Totodată, jăcându-ne cunoscut să vă înştiinţăm de se află gata litere sau
de nu, apoi măcar să rânduim a se turna ca pentru patru coaie. Asupra cărora cu
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smerenie vă arăt că, deşi am toată bunăvoinţă şi plecare spre a vă înlesni atât în
fapte cât şi în aceasta însă nicicum îmi este prin putinţă că deşi în adevăr asemine
litere se toarnă în sf(ânta) m(ănă)s(tirea) noastră, însă anevoie le turnăm din
pricină că matricile fiind vechi şi foarte arse de multa turnare din 5-6 litere
turnate abie iesă una sau două bune după cum se cade şi stempi n-avem ca să
batim alte matrice. Drept care umilit vă rugăm să nu vă supăraţi că din tot
sufletul dorescu a vă sluji şi la aceasta însă precum am zis nu ne este cu putiinţă.
Pe lângă aceste presfinţite stăpâne cu ajutoriul lui Dumnezeu şi
rugăciunile preasfinţiilor voastre am pus spre a se tipări iarăşi Ceas/ovul şi
fiindcă am văzut lipsa ce mare ce întâmpină mai vârtos bisericile cele sărace din
lipsa cheltuielilor în cumpărarea celor 12 Minee bisericeşti am hotărât a tipări
carte întitulată Anoaloghion cuprinzătoare de toate cele 12 luni în III tomuri după
alăturata probă, care, voind Dumnezeu, a ieşit de supt tipariu. Apoi vă vom
trimite câte un no. de una sută exemplare Ceaslov şi Anaologhii spre a le împărţi
pe la bisericile sărace de acolo din acel Prinţipat după trebuinţă, totodată
adăogând a vă ruga a-mi dărui mie şi întregului sobor arhierească binecuvântare
şi rugăciune, fiind al înalt preasfinţiei voastre întru tot smerit şi plecat împreună
cu tot soborul.
PS. Preasfinţite stăpâne vă vestescu că de vro câteva zile s-au trimis din
m(ănă)s(tirea) noastră pe părintele Joanail şi cu alţi părinţi spre aducerea Sf Mir
de la Kiev pentru ţara noastră, pe care i-am însărcinat a cere şi pentru
preasfinţia voastră, drept care vă rog ca să am grabnic răspuns de vă face
trebuinţă au ba, ca sosind să vi-I trimit neîntârziet.
1850, avgust 3 zile.
Arhivele Naţionale

Iaşi,

Ministerul Cultelor şi

Instrucţiunii

Publice, d. 13911849, f. 39-39 v.

Preacuvioase părinte arhimandrite!
În zilele trecute v-am fost descoperit lista ce o avem de litere bisericeşti
fiindcă asemenea litere la Praga de unde tragem celelalte pentru tipografia
noastră care cu agiutoriul lui Dumnezeu preste scurt timp o vom vedea înfiinţată
v-am fost rugat pre precuvioşia voastră a ne trimite literele acestea de acolo.
Acum viu a vă ruga ca în privinţa aceasta preacuvioşia voastră să nu mai osteniţi
nemica deoarece zisele litere -precum mai târziu am înţelesu -se află la Buda şi
le vom trage de acolo. Pentru dragostea preacuvioşiei voastre nouă într-atâta
măsură arătată primiţi toată mulţămirea noastră şi nu pregetaţi rugămu-vă a ne
mai încunoştiinţa despre aflarea preacuvioşiei voastre de care foarte dorim a şti.
Primiţi mai pre urmă binecuvântarea mea arhierească cu care sânt al
preacuvioşiei voastre de tot binevoitoriu.
Andrei Şaguna.
Sibiu, în 31 iulie 185 O.
Arhivele Naţionale

laşi,

Ministerul Cultelor şi

Instrucţiunii

Publice, d. 13911849, f. 41-41 v.
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Preacuvioase părinte arhimandrite!
La mult pretuita scrisoare a preacuvioşiei tale, din 3 august, mă grăbescu
a vă răspunde că deşi înainte cu câteva săptămâni v-am fost rugat ca să binevoiţi
a turna pre seama tipografiei noastre litere bisericeşti, totuşi mai târziu
înţelegându că asemenea litere se potu căpăta şi în tipografia de la Buda de unde
mai lesne se pot aduce, căci n-au a trece prin vamă ca cele ce vinu din ţări streine
n-am lipsitu a vă aviza prin altă scrisoare ca să nu trageţi nimica pe sama
noastră. Cu toate acestea vă mulţumescu pentru bunăvoinţa cu care aţi
îmbrăţişatu rugarea-mi şi cărei aţi fi şi fost gata a-i face destul, dacă aţi fi avut
matriţele în stare mai bună sau stampi. Deci precum am pomenitu mai sus am
tocmitu slove bisericeşti la Buda şi am nădejde că în scurt timpu îmi vor şi sosi.
Cu ocasiunea aceasta vă înştiinţezu preacuvioase părinte că cu ajutoriul
Celui de Sus duminecă în 27 august, prin sfinţirea apei am deschis tipografia
diecezană cu care teasc s-au tipărit alăturatul ţirculariu. Până la sosirea literelor
bisericeşti să va cuprinde tipografia cu tipărirea protocolelor matriculare.
Deocamdată avem numai două teascuri, dar foarte bune, de tuei, însă am nădejde
că în scurtu timpu le vom îndoi. Ofertul părintelui Teofan pentru două teascuri,
care binevoiţi preacuvioşia voastră a le dărui tipografiei noastre, deşi, prin
aceasta nouă dovadă de dragoste şi bunăvoinţă cătră noi, mă îndatorează foarte
mult, nu-l pociu primi din pricină că aducerea teascuri/ar acelora ar fi
împreunată cu nespuse greutăţi pre care nu ştiu dacă le-a putea abate din cale.
Cu mare mângâiere am înţelesu cum că spre înaintarea mărirei lui
Dumnezeu aţi pus să se tipărească cartea întitulată Anthologhion şi că din
înnăscuta iubire cătră neamul creştinescu aţi hotărâtu a trimite din această carte
ce se va tipări una sută de exemplare şi tot atâtea Ceasloave pe sama mult
cercetatei noastre eparhii. Primiţi pentru această nouă facere de bine a mea şi a
întregii mele eparhii mulţămită - căci darul acesta va acoperi în o mare parte a
diecezei noastre lipsa de cărţi iscată prin urmările cele triste ale resbelului civil
celor doi ani din urmă. Adevăratu că şi în tipografia noastră se vor tipări cărţi
bisericeşti, darăfiind numărul acestora foarte mare va trebui să mai treacă timpu
mult până să vor tipări toate.
Pre lângă aceste cu deosăbită dragoste şi arhierească binecuvântare al
preacuvioşiei tale şi al întregului sobor de tot binele voitoriu Andrei Şaguna,
episcop.
Sibiu, în 7 septembrie 1850.
PS. Preste câteva zile plecu la Viena ca să iau parte la Sinodul ce să va
ţinea acolo de toţi episcopii noştrii din monarhia austricească.
Arhivele

Naţionale Iaşi,

Ministerul Cultelor şi

Instrucţiunii

Publice, d. 139/1849, f. 42-43.
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Preacuvioase părinte arhimandrite,
Mie mult iubite!
Mult pretuita-ţi scrisoare prin care mă înştiinţezi că după rugămintea mea
ai hotărât a dărui pe seama eparhiei noastre de (a)ici 100 Apostole- mi-au făcut
o bucurie mare nu numai pentru darul cel frumosu ci şi pentru aceea că te
umbreşte Dumnezeu cu pronia sa şi îţi dăruieşte zile ca să petreci în lumea
aceasta spre binele creştinătăţii. Credem, preacuvioase părinte, că fericiţi sunt
aceia care pot duce o viaţă ce nu se năpăstuieşte prin cele lumeşti şi potu ridica
aripile minţii lor cătră cele cereşti şi şi ştiu face din valea aceasta a plângerii o
vale ducătoare la limanul cel lin al sânului Domnului Savaot. Eu eram mai
norocosu atunci când petreceam la mănăstire decât astăzi, căci viaţa
pustnicească e fără zgomot, ea nu ştie de vicleşugu, de răutate, nici de camătă,
iar în oraşe şi în soţietăţi omeneşti sunt nepăciuiri feliurite. Eu mă lasu în voia lui
Dumnezeu carele au binevoit aşea a face cu robul său şi pre el îmi chiemu de
mărturie cu ziua şi noaptea mă străduiescu pentru sfintele sale biserici şi pentru
creştinii lui.
Eu cum am atinsu mai sus îţi mulţămescu preacuvioşiei voastre pentru
bunătatea cu care ai menit pe seama eparhiei mele un cvantu însemnat de
Apostole, însă trebuie să-ţi mărturisesc că mi-au dat D(umne)zeu atâta putere de
am putut tipări Apostole în tipografia noastră ce mică şi tineră şi aşa, cu acest
feliu de cărţi, s-au înzestrat toate bisericile eparhiale. Aşa dară te rogu frăţeşte a
nu-mi lua în nume de rău rugămintea mea care din nou în numele Domnului
nostru Mântuitoriu ţie aşternu cu aceea ca, dacă vă e cu putiinţă a ne dărui
deocamdată în locu de Apostole, Evanghelii şi Penticostare până se vor tipări, şi
Antologhioane, căci de aceste(a) avem prea mare lipsă din care pricină în mai
multe biserici nici în ziua de dumineci,nici în cele de sărbătoare slujba
dumnezeiască nu se poate săvârşi după tipicu.
Sărbătorile acestea care se apropie îmi dau prileju dorit de a înnoi
simţămintele mele către preacuvioşia ta şi de a înnoi simţămintele mele către
preacuvioşia ta şi cătră totu soborul de acolo poftindu-vă din sufletu ca darul
Duhului Sfânt, care v-au adunatu şi v-au făcut fraţi sufleteşti, să fie deapururea
întru voi ca cu inimi odihnite şi cu cugete curate să măriţi pe un Dumnezeu în trei
ipostasuri spre mântuirea sufletelor voastre şi a tuturor creştini/ar; şi rugându-vă
ca să vă aduceţi aminte în sfintele voastre rugi şi de nevrednicia mea, rămânu cu
arhiepăstorească binecuvântare.
Al preacuvioşiei tale de tot binevoitoriu arhiereu, Andreiu Şaguna.
Sibiu, în 22 martie 1852.
Arhivele Nationale

Iaşi,

Ministerul Cultelor şi Instructiunii Publice, d. 139/1849, f. 50-51.
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MOMENTE DIN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL
PREZENTATE DE CONTEMPORANI
Mihaela CHELARU
We present two documents in the Manuscript collection ofthe National Archives
of Bacau, in which a priest and an ordinary citi zen re late how they perceived the outbreak
ofWorld War 1, implicitly the entry of Romania into war.
Keywords: World War 1, priest, Buhusi, Mărgineni

Menirea arhivistului este de a pune în circuitul ştiinţific documentele aflate
în depozite, după prelucrare, prin valorificarea informaţiilor sub diverse forme
(publicare de studii şi articole, elaborare de ediţii de documente, albume de
documente, expoziţii etc.).
În continuare, dorim să aducem în atenţia cercetătorilor şi pasionaţilor de
istorie două documente deţinute de Arhivele Naţionale Bacău în Colecţia
Manuscrise, care prezintă, prin ochii a două persoane civile, câteva din trăirile lor
şi ale celor din jur de la începutul şi din timpul Primului Război Mondial, dar şi
unele mărturii emoţionante.
Primul document este un jurnal format din cinci pagini scrise de preotul
Dumitru Gr. Costea din Buhuşi chiar în perioada 15-20 august 1916, când
România a intrat în război, în care relatează reacţia oamenilor la aflarea acestei
veşti.

În cel de-al doilea document, memorialistic, scris prin anii '60, un cetăţean
din Bacău, C. Popescu, evocă, pe parcursul câtorva pagini, amintirile sale
legate de "momentul istoric 1915-1917", aşa cum l-a perceput la vârsta de nouă
zece ani, copil fiind în satul Mărgineni de lângă oraşul Bacău.
obişnuit

1

URMAŞILOR MEI. 1916 AUGUST 15 1

Vor scrie alţii despre întâmplările care se petrec azi pe lume, ca să rămâe
pentru istoria neamului nostru românesc.
Eu nu vreau să fac aici istorie, căci nici pregătire pentru aceasta nu am şi
nici nu îmi stau la îndemână toate izvoarele care să mă povăţuiască de a scrie toate
la rând şi cu regulă. Mai mult pentru mine şi pentru urmaşii mei scriu şi însemn
1

Arhivele Naţionale Bacău, colecţia Manuscrise, ms. nr. 56.

425
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia XII 1 20 17

aicea, că şi eu când voi ajunge, de mă va învrednici Dumnezeu, la bătrâneţe, cât şi
copiii mei să vadă ce am trăit în aceste timpuri de mare şi grea cumpănă pentru
noi şi neamul nostru.
Că război ca acesta n-a mai fost niciodată pe faţa pământului; atâtea
neamuri şi împărăţii mari pornite una în contra altora cu oştiri care se numără cu
milioanele încât pier oamenii ca muştele mai ales cu arme noi, mitraliere ce trag
sute de focuri pe minut şi cu maşini ce zboară pe sus, aeroplane şi baloane, care
aruncă bombe şi dărâmă case omorând copii şi femei şi băgând groaza în toţi. Nu
despre războiul dintre ţările străine voi spune, ci despre războiul nostru voi căuta
să însemn punând aici ştirile adevărate şi adăogând şi cele din auzite de la oamenii
vrednici de crezare. Pentru ca însă să se înţeleagă mai bine cum am ajuns până
aicea, voi vorbi puţin şi de începutul războiului cum a urmat cearta între popoare.
După războaiele balcanice, 1912-1913, care fac pe Serbia, Bulgaria şi
Grecia şi chiar pe România mai mari, căci cele întâi au luat de la Turci pământ
mult, de la care s-au certat şi au intrat între ele în război, iar apoi România, ca să
curme războiul, a intrat şi ea împotriva Bulgariei şi, fără luptă, a luat Cadrilaterul,
punând capăt războiului prin pacea făcută la Bucureşti în August 1913.
Am zis, după războiul balcanic, Europa se găseşte aşezată astfel în ce
priveşte alianţa popoarelor: Germania, Austria şi Italia formează Tripla Alianţă
împotriva blocului format din Franţa, Rusia şi Anglia, numit Tripla Înţelegere.
Statele balcanice stau astfel: România are un tratat de alianţă defensiv cu Austria,
Bulgaria de la 1913 se leapădă de Rusia, mama ei, şi se lipeşte şi ea în mod secret
de Austria pentru a se putea răzbuna la timpul potrivit pe Serbia, care îi luase mult
pământ în războiul din 1913 şi care e lipită credincios de Rusia. Turcia, care
înainte se scălda în apele Angliei, este acum atrasă de Berlin, Grecia stă tot sub
influenţa Germaniei, regele ei fiind cumnatul Kaizerului.
Celelelalte state nu sunt angajate cu nimeni. Aceasta este situaţia, când se
petrece un lucru ce avea să slujească de pricină a războiului. În ziua de 28 iunie
1914 moştenitorul tronului Austro-Ungar- Arhiducele Franz Ferdinand şi soţia sa
sunt asasinaţi la Sarajevo de un sârb, Princip, prin gloanţe de revolver. Se părea la
început că faptul acesta nu o să aibă urmări aşa grave. Dar, la 23 iulie, Austria dă
o notă aşa de umilitoare Serbiei încât nu-i rămâne decât războiul, care se şi declară
la 28 iulie 1914. Acum toate puterile sunt alarmate, urmează telegrame între
împăraţi, dar urmează şi mobilizarea tuturor. Iată cum au urmat declaraţiile de
război: Germania declară război Rusiei la 1 auguat 1914. La 3 august declară şi
Franţei. La 4 august Belgiei şi Anglia Germaniei.
La 6 august, Austria declară război Rusiei, Serbia Germaniei. Urmează
apoi pe rând declaraţii de război între Franţa şi Austria între Anglia şi Austria şi la
23 august declară şi Japonia război Germaniei.
Astfel, s-au încăierat cu toţii şi mai ales cei mari, afară de Italia, care nu
intră cu aliaţii săi pentru că avea alianţă numai defensivă, iar acum Germania
atacase şi nu ea era atacată. Mai târziu, în 1915, Italia se desface cu totul de
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Austro-Germani şi trece în război alături de Franţa şi Anglia. Urmează război
crâncen şi neîndurat: Belgia este distrasă de Germania, care ameninţă aproape
Parisul. Se dă o luptă mare în septembrie pe râul Mama, unde Germanii sunt
respinşi cu pierderi mari de către armata franceză condusă de marele general
Jofre. Nu voi mai spune nimic de cum a urmat războiul cu Ruşii, care întâi au
mers victorioşi, apoi s-au retras şi acum iarăşi înaintează. Bulgaria, în 1915, a
intrat şi ea în război şi, cu armata germană, au atacat viteaza Serbie.
Noi, când rugaţi când ameninţaţi şi de o parte şi de alta, am stat în
neutralitate 2 ani. Căci la începutul războiului s-a ţinut un Consiliu de Coroană la
Bucureşti în august 1914 sub răposatul Rege Carol am hotărât a fi neutri. Ţara
însă ţinea pe faţă cu Franţa şi era contra nemţilor, iar apoi au cumpărat şi nemţii
jurnale care scriau numai pentru ei şi împotriva Ruşilor, dar nu le citea numeni
decât evreii, care ţin şi acum tot cu nemţii. Ci a murit şi Regele Carol în
septembrie 1914 şi a urmat regele Ferdinand 1, care e şi acum, iar în capul
guvernului am avut de la începutul războiului şi până acum pe Ioan 1. Brătianu. Şi
au început România a se pregăti de războiu. Şi în aceşti doi ani, bani mai mulţi
pentru armată s-au cheltuit şi pe cât ştiu până acum s-au cheltuit pentru oştire cam
800.000.000 - optsute de milioane de lei. Şi tunuri şi muniţii s-au adus foarte
multe, dar nici Rusia şi nici Austria nu credea că o să intrăm în război.
Noi vindeam la toţi grâu şi alte cereale şi luam parale multe. S-au făcut şi
multe hoţii de cei mari şi de prefecţi, care treceau vitele peste hotar că n-aveau
nemţii ce mânca şi plăteau 4-5 mii de lei o pereche de boi. Pe unii i-au mai dat
afară - aşa pe Ştefanache Albu de la Suceava - dar mulţi au rămas, că a venit
războiul şi i-a lăsat la locul lor.
Am avut mulţi oameni de inimă în ţară mai ales pe Neculai Filipescu şi
alţii, care au pus în gând să înfăptuiască aevea visul tuturor românilor de veacuri,
adecă unirea tuturor şi de aceea au urmat mereu înţelegeri între noi şi ruşi,
francezi şi englezi. Cam cu greu ne-am humit, se vede că nu eram nici pregătiţi,
nu aveam nici bani mulţi la început, iar armatele cu care trebuia să ne luptăm erau
mari grozav şi neistovite. În vara asta însă, cam pe la 1 august, s-a simţit că o să
ne mişcăm, că au început a trece multă armată spre munţi pe la trecători. Şi nemţii
au simţiţ că mergeam împotriva lor că au început a părăsi ţara. La 2 august s-a
iscălit învoiala între noi deoparte - ruşi, francezi şi englezi de altă parte. Bine nu
putem şti ce o fi în acea învoială. Dar intrând alături cu ei ni se dă, adecă să luăm
noi Transilvania şi Banatul şi Bucovina şi din Bulgaria încă ceva, să fim şi noi la
Tratatul de pace ce va urma ca şi celelalte puteri, să fim chiar recunoscuti de mare
Putere în Europa. Nu se ştia însă nimic de toate acestea, când auzim că în
duminica de la 14 august se va ţinea un consiliu de coroană. Se aşteptau toţi la
lucruri mari, dar nu se credea de nimeni că se va hotărî totul acolo. Duminică era
o zi frumoasă, am ieşit seara pe la primărie şi am avăzut ordinul ca toţi
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funcţionarii să

stea toată noaptea la oficiile lor. Am bănuit îndată că va fi
mobilizare. La 9 lh seara vine de la Prefectură ordinul Guvernului prin care se
declară stare de asediu. La 1O lh vine ordinul de mobilizare generală. Ne
strângeam cu toţii în primărie: primarul, notarul, controlorul, şeful de poştă, eu şi
alţi oameni. La 12 fără un sfert am trimis să tragă toate clopotele timp de un ceas;
cu trâmbiţe, tobe, strigăte de ura am ieşit în stradă. Se trânteau uşile şi au început
jidoavcele a plânge de se scutura cămeşa pe ele şi ţipau "oi vei!", iar noi strigam
"Trăiască România Mare şi regele" şi "Ura băieţi", aşan-am dormit mai de loc în
noaptea asta, iar a doua zi luni în ziua de Sf. Marie Mare a venit lume multă la
biserică şi am vorbit din toată inima la oameni, că plângeau şi oamenii cei bătrâni
şi a venit şi vestea că am pornit războiu în contra Austro-Ungariei şi că românii au
năvălit prin toate trecătorile dincolo în Ardeal. Trenurile toate au stat numai cele
cu militari mergeau. Au început a curge ruşi la vale în spre Dobrogea şi la Ardeal
dar n-au trecut pe aicea până acum. Jurnale nu vin mai deloc şi câte le am, am rupt
din ele să lipesc aicea veştile mai de seamă şi cele date de la şefii armatei; toate
voi să rămâie aici lipite şi să se păstreze că eu cu sfinţenie le strâng şi-mi sunt
scumpe, că în ele se vorbeşte de vitejia neamului nostru, de izbânzele lui şi cred că
scumpe şi sfinte vor fi şi urmaşilor mei.
Târgu Buhuşi
Preot Dumitru Gr. Costea
1916 August în 16 zile până la 20

2
POVESTIRI DIN TRECUTUL ISTORIC AL ANILOR 1915-16-17 2
Către

cititori,

Momentul istoric, aşa cum l-am cunoscut al marelui război mondial din
ann 1916-1917 când eram copil ce aveam 9 ani. Dar pregătirile începuseră din
anii 1915, când venise în comuna Mărgineni o armată, Divizia 15 Infanterie,
comandată de Generalul Eremia Grigorescu. Conflictul ce era între România şi
Germania începuse să se agraveze. Iată subiectul al acestui caiet care m-a
determinat de a arăta la toţi cititorii care dorec a-l studia, ca să ştie prin ce greutăţi
am trecut si le-am cunoscut. De aceea am vrut să arăt prin ce jertfe a trecut neamul
românesc în istorie pentru a-şi infaptui întregirea naţională. Voi continua
deamănuntul din cele ce le-am petrecut aşa cum am arătat când eram copil, de
cum a început conflictul şi cum s-a isprăvit cu victoria ţării noastre. Istoria nu este
2

Idem, ms. nr. 120, f. 2-11.
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numa1 mterpretarea vieţii trăite, ci viaţa
veacuri se petrec în întreaga omenire.
Dragi cititori, încep a

vă

însăşi

istorisi cum

mă

în neurmata e1 curgere ce din
aflam în timpul

apariţiei

acestei

armate.
Eram cu vitele la păscut pe margina şanţurilor şoselei naţionale ce trece
prin comună 3 . Numai ce aud glas de muzică ce nu auzisem niciodată o aşa
intonare. Că n-aveam de unde, copil fiind. Şi din ce în ce mai tare se apropiea de
mine ce venea dinspre gară. Şi atunci, spre dumirirea mea, văd încolonată multă
armată ce în frunte avea un ofiţer călare, iar după el armata, în faţă fiind muzica,
ce armata cadenţa după tonul ei. Am lăsat de a trecut şi m-am luat atunci şi eu
după ei mânând vitele înspre casă că era chiar şi prânzul de a le trece la odihnă. Şi
m-am luat după ei până în faţa primăriei, unde se oprise fiind întâmpinaţi de
autorităţile comunei, unde să descălceasc de pe cal ofiţerul dând repaus la trupă să
se înşiruiască pe marginea şoselei de a se odihni. Ofiţerul să prezintă autorităţilor
înmânându-le o hârtie, pe care o citeşte chiar şeful de post. Imediat şeful de post
dă ordin dea fi împărţită armata pe la casele noastre, iar comandatura, în frunte cu
ofiţerul ce auzisem că se recomandase Eremiea Grigorescu cu gradul de General,
fu repartizat în curţile de vizavi de primpărie, ce se afla pe coasta de deal a
Căpitanului Curpenschi. Aşa îi rămase numele pe atunci, dar moştenitorilor le
spunea Brăescu. Casele nu erau locuite nici de acea familie, că ei locuiau în oraş
(Bacău - n.n. ). Iar curţile erau date sub protecţia unui florar ce locuia cu întreaga
familie, pe numele de Chimu Alois, de origină neamţ. Erau două rânduri de curţi,
grajduri şi diferite clădiri pentru cele necesare, între care şi o mare seră, ce îi
spunea florărie se avea în ea şi câţiva arbori de lămâi ce aveau şi fructe. Apoi curţi
cu diferite păsări exotice aduse de prin ţări străine şi curţi cu păuni de o mare
frumuseţe cu cozile lor ce aveau penele cu diferite culori. Plus livezi cu diferiţi
pomi fructiferi. Generalul a fost foarte mulţumit de asemenea locuinţă, având loc
şi pentru întreaga fanfară, unde a locuit, căci în unele zile, după masă şi duminica,
cântau diferite hore, unde se adunau şi de ai noştri atât băeţi şi fete de juca de-a
valma cu ostaşii.
Şi aşa cum am arătat că avea şi aviaţie ce venise întâi cu materialele
necesare pentru a monta întâi hangarele ce le adusese cu camioanele descărcându-le
pe câmp în spatele fabricii de spirt4 • Odată cu montarea hangarelor a început şi cu
săpăturile pentru a construi patru fântâni, căptuşindu-le cu scânduri pentru a nu se
surpa. Apoi s-a nivelat o parte de teren de câteva hectare pentru a ateriza
avioanele. Şi când a fost gata a început să apară două tipuri de avioane cu
denumirea Farman şi Biberu. Farmanul era construit în felul următor: corpul cu
Drumul Naţional Bacău- Moineşti (n.n.).
Fabrica Jaques Brunner & Hemerle, unde în anii 1960-1961 s-a construit Fabrica de Drojdie şi
Spirt, devenită, în anul 1964, Fabrica de Bere Mărgineni Bacău- n.n.
3

4

430
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia XII 1 2017

motorul era format ca o barcă cu motor agăţate în nişte cabluri de sârmă groasă,
până şi restul corpului, până în coadă era format tot din sârme, unele mai subţiri şi
în coadă avea nişte palete pentru dirijarea avionului şi cu două aripi.
Iar Biberu era ezact ca micile avioane cum sunt şi astăzi (anii '60 - n.n.)
pentru a transporta bolnavi de urgenţă sau pentru unele interese mai rapide. În
total nu erau decât patru Farmane şi patru Bibeuri. După ce s-au stabilit, a început
de a se antrena pe sus făcând diferite ischibiţii pe sus de ne înspăimânta când
venea câte unul cu motorul oprit învârtindu-se de-a berbeleaua, de credeam că se
prăbuşeşte. Din toţi piloţii a fost cel mai iscusit căpitanul Gheorghiu, care îşi
găsise cartiruirea în casele administratorilor moşiei şi a curţilor Platon, un om
scurt şi gras de lumea îl poreclea butoi fără cercuri.
După un timp oarecare mai ne obişnuisem cu cele ce vedeam pe sus când
făceau toţi piloţii antrenament. Dar ce-i dăduse în gând căpitanului: să-i propună
domnului Platon să-I plimbe cu avionul în una din zile. Întâi refuzase că spunea
că-i e frică, că pe urmă a căzut de acord fixând o zi frumoasă şi liniştită. În casă la
noi a fost repartizat un plutonier de meserie mecanic ce îi spunea Ceornei. Şi fiind
la curent cu toate informaţiile despre cele se petrec pe aerodrom, ne povestesc de
acea pregătire şi ziua care o fixase pentru zbor cu d-1 Platon.
În ziua ceea eu mă dusesem cu vitele pe marginea aeroportului, aşteptând
să vină căpitanul Gheorghiu şi cu Platon. Şi numai ce văd că apare venind dinspre
mine într-un docar tras cu doi cai, ce erau mânaţi de un argat de pe moşie. Şi după
ce s-a apropiat de hangar, au coborât amândoi. Căpitanu dă ordin să i se scoată
avionul său Bibeu şi întâi a făcut o verificare pornindu-i motorul. Apoi 1-a oprit
invitându-1 pe d-1 Platon să urce. La început să cam codea, dar pe urmă s-a urcat.
Şi pornind motorul, îşi ea zborul. Şi după un scurt viraj numai ce văd că vine
avionu aterizând pe teren şi coborând pilotul dă ordin să vină doi ostaşi cu targa.
Ce se întâmplase. Domnul Platon de frică leşinase în avion. Şi coborându-1 era tot
ud în pantaloni şi mirosea. Noi, cei de pe acolo, apropiindu-ne de avion şi
văzându-1 în ce hal era am început să râdem. Apoi I-au urcat în docar şi I-au dus
acasă. Noi, cei ce văzusem, am început să zvonim prin sat de păţania d-lui Platon
de toată lumea râdea. Acea unitate a stat aproape un an şi jumătate la noi în sat. Ca
în una din zile făcând antrenament cu câteva luni mai înainte de plecare. Căpitanul
Gheorghiu făcând ischibiţii pe sus cu avionul sĂu numai ce îl vedem că să lasă
cum le mai spune acum în picaj cu motorul oprit învârtindu-se ca ciocârlia până
aproape de pământ ce nu a mai putut să-şi ia zborul în sus şi s-a înfipt cu motorul
în pământ stând ca o săgeată fără să ia foc şi căpitanul era mort. Şi din turaţia
elicei s-a făcut o groapă adâncă cam de 60 de centimetri şi aruncând ţărâna în părţi
cam 6 metri în diametru. Imediat cei de pe teren au sunat la telefon de au venit de
la oraş autorităţile în frunte cu Prefectul şi alţii şi cu un cetăţean cu aparatu de
fotografiat în patru poziţii. Apoi I-au urcat în maşină şi I-au dus la cimitirul
oraşului aşezându-1 pe un catafalc înconjurat tot numai cu flori aşezându-1 în
431
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia XII 1 2017

mijlocul bisericii, unde 1-au ţinut trei zile păzit de garda naţională şi vizitându-1
lume nu numai de pe la noi, ci venise multă lume şi de prin alte oraşe.
Şi după ce îl înmormântase, îi pusese la cap crucea formată cu eliceia
avionului său. Ar fi existat şi acum acel mormânt, care multă lume nu ştia ce rost
avea aceea cruce cu elice de avion. Pînă ce, cu ocazia anumitor înmormântări la
care participam şi eu, le explicam (participanţilor) de cauza morţii lui. Aşa că fiind
demolat cu câţiva ani în urmă pe acel teren ce s-a construit o mică capelă pentru
ţinut morţi. După înmormântare la vreo săptămână a fost însărcinat plutonierul
Ceomei de a împărţi pe la cetăţeni fotografii de ale lui plătindu-le cu-n preţ ce
bine vor, pentru că banii adunaţi au fost daţi părinţilor, că era din familie de ţărani.
Şi după ce trecuse câteva luni au primit ordin să părăsească comuna plecând
înspre graniţele Bulgariei. Şi odată cu plecarea lor a început a primi lumea tineri şi
mai în vârstă ordine de mobilizare lăsând plângând pe mamele şi soţiile lor. Dar
nu a durat mult după plecarea acelei unităţi, că a venit alta în loc. Dar nu de ostaşi
români, ci de ostaşi ruşi ce veneau cadenţaţi cântând din gură pe limba lor. La fel
au procedat când au ajuns la mijlocul satului, unde era şi primăria ce la fel să
adunase când auzi de la distanţă glas cântând, şi-au dat seama că vine o altă
armată. Dar nu românească, ci rusească. La fel a fost repartizată pe la casele
noastre. Era tot de infanterie, dar, în schimb, avea multe căruţe încărcate cu
alimente şi îmbrăcăminte. Majoritatea erau căruţe cu două roate ce îşi găsesc teren
chiar în faţa casei noastre, unde era o grădină mare şi pătrată, unde trăsese toate
căruţile. La părinţii mei găsesc de cuviinţă să-şi facă depozitul de alimente că
aveam un grajd mare unde ţineam noi vitele şi avea loc şi pentru a depozita tot ce
aveau de alimente. Şi începură a descărca saci cu zahăr, dar nu felii sau tos, ci
bucăţi de parcă erau sfărmate ca pe pietre, de unele aveau greutate cam de o sută
de grame. Apoi lăzi cu slănină sărată, lăzi cu cutii de conserve, ce aveau pe cutie o
serie cu capuri de vită şi o serie cu capul de cal. Saci cu felii de pâine neagră
uscată şi acră la mâncare de parcă ar fi fost frământată cu borş. Pe ruseşte îi
spunea suhariu, ce le mânca cu ceai, ce obişnuia foarte des de unii când erau
plecaţi cu căruţa sau pe jos ci aveau cu dânşii gamele de fiert ceai, ce le purtau la
şold, iar lingura o ţineau în carâmbul cizmei. Tot la şold purtau trei săculeţi. Unul
cu ceai, unul cu mahorcă, adică tutun şi unul cu bucăţi de zahăr. Saci cu crupe de
porumb şi saci cu griş de parcă era din seminţe de mătură tot ca crupele de îl făcea
prăjit cu unt sau cu slănină. Armata era foarte bine alimentată având cu ei şi
cuptoare de copt pâine ce îi spuneau hleb. Cazane de fert mâncarea şi în timpul
mersului făcute ca o sobă, la fel ca cuptorul, ce erau montate pe două roate. Însă
caii o ducea prost şi erau nevoiţi să aducă din Rusia baloturi de paie şi acelea
mucegăite şi le mâncau de nu rămânea un pai. Ba mai rodeau şi scândurile de pe
pereţii grajdurilor, sau ars, ce le cădea din lemn rodeau. Până ce şândila de pus pe
casă ce o aveam pusă într-un hambar ne-o luau cu braţu ca pe fân şi o puneau
înaintea cailor şi o rodeau de rămâneau numai viţele vânoase sau cioturi, pe care
le sugeau şi le lepădau din gură. La noi fiind centru de aprovizionare, când a
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început războiul, au venit din Rusia diferite unităţi de armată. Cavaleria cu cai
călare având la picior suliţi, armă în banderolă şi la şold un fel de săbii încârjocate
ce le spuneau Donţ-cazaci. Aşa că o serie venea, alta pleca pe front. Dar erau
foarte neglijaţi în privinţa cu armamentul. Căci când plecau pe front de unde
stăteau, unii chiar luni întregi, lăsau dâră de materiale de război. Găseam în urma
lor cartuşe, arme, pistoale, cutii cu măşti până ce şi rachete. Şi cu alţi băieţi le
strângeam şi le depozitam în podul grajdului. În una din zile auzim că ruşii au
descoperit sub o curte, unde aveau şi ei comendatura, un beci cu butoaie pline cu
vin şi rachiu. Şi au tăbărât pe ele luând de pe la noi tot ce găsea oale de prin gard,
că aşa era obiceiul de puneau femeile oalele de lapte după ce le spălau le înfingeau
prin ţăpuşa gardului, căldări, cofe, ce găseau, până ce şi oale sparte le luau ca să
care în ele vin sau rachiu. Şi aşa erau de lacomi de unii trăgeau cu pistoalele în
butoae şi ţâşnea vinul şi rachiu! de se amestecau pe jos şi aşa îl beau de se
îmbătau. Nu îi interesa că unii mureau pe front şi ei după ce se îmbătau se culcau
pe medean, că era curtea cu beciul pe coasta unui deal şi ei se aşezau cu faţa în sus
şi cântau. Ba vreo trei şi muriseră de atâta băutură ce înghiţise. Şi chiar atunci
când unii cântau de beţi, trecea pe deasupra lor un avion nemţesc ce era foarte jos
că era urmărit de tunurile antiaeriene. Şi aşa unii luptau şi alţii beau. Eu, având un
frate mai mare ca mine cu vreo trei ani, ne antrenasem la tras cu arma şi cu
rachetele ce le adunasem de prin deferite grajduri şi magazii pe unde dormiseră ei.
Şi sfătuindu-se cei mai mari şi cu fratele meu să meargă noaptea într-o pădurice
de arini şi ne suisem în ei şi trăgeam cu rachetele înspre nişte bordeie de cădea
tăciunele aprins pe ele şi începeau să ardă. Noroc că au văzut vecinii, că altfel
ardeau bordeile. Şi aşa ne distram cu ele făcând mare haz până ce într-o noapte ne
descoperise şeful de post şi ne-a prins pe toţi grămadă, neputând fugi nici unul că
ne ameninţa cu împuşcarea. Şi ne luase pe toţi şase cîţi eram şi ne-a dus la postul
de jandarmi şi a doua zi ne-a pus la tăiat un car de lemne ca pedeapsă fiind
ameninţaţi şi pârâţi la părinţi de mai căpătasem şi bătae. Eu aşa de mic, de acum
aveam 9 ani, mă învăţase ostaşii ruşi să călăresc pe cai ducându-i la apă la nişte
şipote unde era apă de izvor. Apoi mă duceam cu ei la scăldat. Şi azi aşa, mâine
aşa, până ce în una din zile începuse a mă mânca pielea apărând pe mine mii de
bubiţe. Era rapăn de la cai. Apoi ce am suferit scărpinându-mă mereu de se
formau nişte coji ca pe ceaunul mămăligii. De acum nu mă mai primeau părinţii
să dorm cu ei în pat îmi făcea cuibare cu fân ca la cloşti până m-am lecuit. Şi cum
m-am lecuit. Mama fiersese un cazan cu apă amestecat cu cenuşă de ciocălăi de
porumb, mă vâra într-un ciubăr şi mă lua la frecat cu o geantă de păr de cal nu
ştieam unde o găsise şi a rupt toate bubele şi coaja de pe mine ţipând ca în gura
şarpelui apoi m-a spălat cu leşiea cea făcută cu cenuşă. Şi altă usturime mi-a dat.
Eu nu puteam să fac nicio mişcare că eram ţinut zdravăn de sora cea mai mare
dintre noi trei fraţi, dar şi fratele mijlociu mă ţinea. După o bae bună credeam că
am scăpat. Dar de unde. A vea pregătită o soluţie făcută cu grăsime de porc
amestecată cu pucioasă şi mă unse. Şi altă usturime îmi dăduse. Ba mai mirosea şi
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urât de zile întregi nu mai ieşea mirosul din nas. A doua zi când începuse să
înceteze usturimea şi mâncătura, începuse a se usca rănile şi încetul cu încetul
începuse a se lua coaja de pe corp de parcă era coaja de pe sopârle când primăvara
îşi schimbă pelea. Şi am scăpat după o lungă suferinţă. Şi dacă am tras-o, parcă
m-am lăsat de rele? Băieţii mei tot continuau cu adunarea, în principal cu
cartuşele de aveam atât de multe de am făcut o clacă cu toţi băeţii cei de seama
mea şi le-am scos plumbul şi am strâns la pulbere de aproape o căldare de pânză
deasă de ţinea apa în ea pentru adăparea cailor. Şi ne-am dus cu ea în câmp unde
era o lutărie sub mal ce deasupra se afla o răchită mare. Şi adunasem păiuguri
uscate că era toamnă şi am cătat nişte cucută de am făcut nişte ţevi şi le-am
umplut cu pulbere făcând de o lungime cam de vreo patru metri şi am pus în
lutărie păiugurile şi deasupra am turnat toată pulberea punând în grămadă capătu
unei ţevi cu pulbere înşirându-le cap în cap pe toate. Apoi iarăşi deasupra am pus
un rând de păiuguri, apoi am turnat pământ deasupra. Apoi la capăt am dat foc şi
am fugit la o distanţă mare aşteptând să vedem isprava. Şi nu mult numai ce
auzim o detunătură mai ceva ca tunul aruncând răchita din rădăcini întorcând-o cu
susu în jos. Lumea ce auzise să înspăimânta-se credea că s-a spart vreo bombă şi
când văzuse că noi făceam atâta haz, s-a luat după noi să ne prindă. Dar a putut să
prindă pe vreunul? Şi cunoscându-ne ne-a pârât la părinţi şi ne-a dat câte un toc de
bătaie ca să ne cuminţim. Şi trecând zi cu zi, săptămâni, dădusem de-acum în
iarnă. Situaţia se agravase atât de tare de când bătea cu tunurile dinspre Târgui
Ocna zăngănea sticla la ferestre. Şi aşa zi cu zi ne trezisem că ne vin refugiaţi care
cu bucceaua în spate, care pe căruţi au venit la noi în sat. Şi şeful de post îi
repartiza pe la casele noastre. Armatele ruseşti toate le îngrămădise pe toate
fronturile. Rămăseseră numai câţiva cu trimiterea alimentelor unde se cerea. Aşa
că la noi ne repartizase o femeie şi cu un băiat, cam de seama fratelui, ce avea o
căruţă cu doi boi. Şi în vedere că avea căruţă, mama s-a gândit că ar fi bine să
meargă la pădure să aducă un car cu lemne. Zis şi făcut. L-a pregătit pe a doua zi
şi s-au dus toţi trei la pădure. Adică mama, fratele şi băiatul cu căruţa. Eu
rămăsesem acasă cu sora şi mama băiatului. Dar ce îmi dă în gând? Aveam o
jucărie, aşa credeam eu, ce o luasem de la un băiat, ce îi dădusem pe ea o minge
de păr de vită şi 50 de nasturi, că pe atunci ne jucam cu nasturi la perete în loc de
bani. Şi ce îmi dă în gând? Să tai cu pila un capăt ce era la grosime ca un creion.
De aceea o şi desenezi şi ca să ştiţi cum era şi ce am făcut din ea.
Şi în timpul când ceorsăeam eu cu pila, aud că sosise toţi trei de la pădure
cu carul cu lemne. Eu mă oprisem de a mai ceorsâi, că trebuia să le dau ajutor la
dejugat boii şi de a le da de mâncare. Ei au intrat în casă, că trebuia să stea la
masă. Eu fiind sătul, mă apucasem iar la ceorsăit până ce am despărţit de cealaltă
parte. Şi înăuntru era plină cu o soluţie la fel cum era zahăru cubic. Şi dându-mi
seama că poate o fi ceva explozibil zgândăresc cu pila în capătul cel mic şi
formându-se nişte praf dau pe foc şi văd că face flacără. Imediat mi-am dat seama
că e ceva periculos şi dau să ies cu ele afară să le arunc. Dar fratele meu după ce
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stătuse

la masă îşi răsuceşte o ţigară că se învăţase să fumeze mahorcă de la ruşi.
De acum o aprinsese şi văzându-mă pe mine cu aceea drăcie mă opreşte şi să o
arăt şi lui ce era aceea. Dar eu nu am vrut spunându-i că-i ceva periculos. Şi nu ma lăsat până ce nu am dat partea cea mică să o vadă. Şi luând-o în mâna dreaptă şi
cu degetul cel mic de la stânga zgândăreşte în el formând puţin praf apoi cu ţi gara
din gură sufla scrumu şi toarnă în capul ţigării. Şi deodată a dat o detunătură şi
făcându-se un fum de nu ne mai vedeam unul cu altul. În casă eram numai noi
patru: fratele, sora, eu şi băeatul străin. Şi după detunătură fratele dă să deschidă
uşa. Şi când iese afară, începe a ţipa chiar şi ceilalţi se văitau în casă. Ce se
întâmplase? La mâna dreaptă, cu care deschise uşa, se spânzura degetul din mijloc
într-o vână, iar arătătorul nu îl mai avea. Sora şi ea să văita, chiar şi băiatul cel
străin fuseseră atinşi cu pulverizări după cap. Băiatul şi sora în partea dreaptă la
faţă cu toate că ei erau împrăştiaţi prin cameră eu eram în faţa lui şi nu mă atinsese
nici cât ar pişca un purice. Aşa cum era soră-mea, când a auzit ţipând şi îl vede cu
mâna distrusă, repede 1-a înfăşat cu un prosop şi i-a legat vinele şi 1-a trimis la
înfirmeria rusească şi 1-a aranjat, apoi 1-a trimis la spital. Aşa că din aceea
detunătură s-au adunat vecinii, chiar şi alţii, până şi şeful de post. Şi curioşi să
vadă cum e prin casă, vede că şi soba, ce era de cărămidă, şi pe ea era o pată
ciuruită şi o femeie odată tresare şi strigă: "Uite degetul lui Mihai!" Stătea lipit de
perete deasupra uşii neavând nicio legătură cu pervazu. Am rămas uimiţi vâzând
aşa ceva. Apoi mai vedem la fereastră, la un ochi de geam, o gaură într-un colţ
fără să se crape ochiu de sticlă. Iar văzând aşa repede mă dusesem cu restu şi l-am
aruncat după casă în murdării. Când a venit şeful de post m-a luat la întrebări
mirându-se de mine cum de eu nu am păţit nimic. Şi m-a întrebat de restu ce am
făcut. Şi am spus că l-am aruncat după casă. Şi m-a trimis să aduc şi cercetând
dânsul a cunoscut ce era. Era un faraş de dinamită. Şi a spus că dacă exploda toată
arunca casa în aer cu noi cu toţi. Dar un vecin ştiind că eu adunam toate prostiile
m-a pârât şefului de post că eu am în podul grajdului depozit de muniţii. Şi aşa
era. Şi s-au urcat în pod atât şeful de post cât şi câţiva oameni şi a scos tot la
iveală, dându-le jos şi a adus o căruţă şi le-a dus la jăndărmerie. Apoi m-am
liniştit. Războiul se agrava din ce în ce mai tare, până ce primim ordin într-o zi
după masă, pe un ger năpraznic, pentru evacuare. Şi ne-am pregătit punând în
căruţă ce era mai interesant şi ne-am încolonat pe drum aşteptând ordin în ce
derecţie să o luăm. Şi am stat toată noaptea aşa tremurând de frig în căruţă. Şi tot
în aceea noapte apăruse pe sus un zepelin bâzâind, pe sus văzându-se numai o
lumină cum mergea. Spaima noastră nu a fost o glumă. Plângeam de frig şi de
frică. Şi ce se întâmplase de ne pregătise de evacuare. Ruşii aflaseră că în ţara lor
izbucnise revoluţia şi nu au vrut să mai lupte lăsându-i pe ai noştri singuri. Şi au
ţinut pept câteva zile până ce a venit şi italienii şi francezii şi noi ne-am întors
iarăşi în casele noastre. Iar ostaşii ruşi veneau potere din cei ce fusese pe la noi
ştiind că e depozit de alimente. Şi îşi încărcau în sacul din spate tot ce le trebuia şi
o întindeau înspre casă. Unii pe jos, alţii călari pe cai. O singură căruţă se mai
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întorsese şi au pus în ea cutii de conserve, zahăr şi un sac cu suharii. Lăsând
căruţi, armele le aruncase nu numai pe ale lor care luptară, dar şi pe acele ce le
mai găsise în depozit le zdrobeau cu toporul. La magaziile cu îmbrăcăminte au
sărit lumea şi îşi lua ce avea nevoe. Ba şi la noi venise şi îşi lua din alimente cu
sacii. Noi am avut grijă de am ridicat în pod mai din timp. Iar restul ce a fost tot
au luat lumea. Şi la câteva zile umbla prin sat şeful de post cu un cetăţean cu
căruţa făcând percheziţii şi ridicând o parte de îmbrăcăminte de pe la oameni la
care găsea mai multe adunate chiar şi din alimente. Aşa că după un timp oarecare,
când să tenninase războiu, a început a apare câte un ostaş care schilod, care teafăr,
istoviţi şi amărâţi zdrenţăroşi şi bolnavi, veneau pe la casele lor. Şi când să
desbrăcară pe capul lor erau numai răni şi plin de păduchi. Rănile le aveau din
mâncărimea păduchilor.

Dar ce păduchi caraghioşi ce am avut ocazia să văd. Unii erau negri
şi mult mai mari ca cei albi ce aveau mustăţi şi coadă. Multă lume se
îmbolnăvise imediat de unii şi mureau. După constatarea doctorilor aflase bântuea
tifosul provenit de la păduchi. Imediat s-au luat măsuri şi au adus etuve pentru
deparazitarea lor, luând tot ce avea omul în casă îmbrăcăminte, lenjărie, tot ce era
din cârpă le vâra în etuve la o temperatură mare de a ucide microbul din ele. Şi aşa
s-a putut curăţa acel microb. Fiind atât de molipsitor de şi pe morţii care suferise
de tifos nu îi înmonnântau la cimitirul bisericii, ci le alese un alt teren pe
marginea câmpului ce se numea cimitiru Lazaret.
Toate astea ce am arătat le-am cunoscut şi petrecut rămânând tipărite în
minte şi azi după atâţia ani din copilărie şi până ce am îmbătrânit, luându-mă
groaza când îmi aduc aminte.
Şi după aceea au început să se deschidă şcolile luând iarăşi din nou clasa a
11-a, tenninând cu mari greutăţi cele patru clase primare, dar nu că eram slab în
carte, căci am promovat din 17 elevi şi eleve fiind premiat pe locul doi cu media 8
şi 26. Şi pe parcurs am putut să învăţ meseria de tâmplar ce cu ea m-am
îndeletnicit până la bătrâneţe şi toată viaţa mea mi-a plăcut mult să citesc diferite
cărţi, dar mai mult istorice. De aceea am fost dat şi la ziarul "Steagul Roşu"
arătându-le toată povestea aşa cum am scris şi în acest colţ.
lucitori

C. Popescu,

436
https://biblioteca-digitala.ro

Bacău,

Calea Moldovei

MĂNĂSTIREA DOBROVĂŢ ÎN DOCUMENTELE
INSPECTORATULUI CLERULUI MILITAR
Dr. Teodora GIURGIU
Dobrovăţ

Monastery in Documents created by Military Clergy lnspectorate
Abstract

With address no. 2410 ofMay 1, 1941 Bishop ofHuşi subrnitted to the Bishop of
the Arrny a memoir referring to the Dobrovăţ Monastery frorn Vaslui County requesting
the support for the last foundation of Stephen the Great not to become a prison, as it was
stipulated by the Council ofMinisters in the Decision no. 438.
Keywords: Dobrovăţ Monastery, Stephen the Great, prison, Bishop of Huşi, Bishop of
the Army

Cu adresa nr. 241 O din 1 mai 1941, episcopul Huşilor 5 înainta episcofului
Armatei 6 memoriul "Ce a fost şi ce trebuie să fie Mănăstirea Dobrovăţ din
5
Grigore Leu (n. 2 mai 1881, Ţuţcani,jud. Vaslui- d. 1 martie 1949, Ruşi, jud. Vaslui), episcop
ortodox român care a ocupat scaunul episcopal al Argeşului (1936-1939) şi apoi pe cel al Ruşilor
(1939-1949).
6
Partenie Ciopron (n. 30 septembrie/12 octombrie 1896 - d. 28 iulie 1980) a fost tuns în
monahism la Mănăstirea Slatina, azi judeţul Suceava (4 iunie 1921 ); hirotonit diacon (24 iulie
1921) şi mutat la Iaşi -Biserica "Sf. Nicolae Domnesc", cu slujire la Catedrala mitropolitană, din
ordinul Mitropolitului Pimen Georgescu al Moldovei şi Sucevei; hirotonit preot (8 aprilie 1934) pe
seama Catedralei Mitropolitane; hirotesit arhimandrit (13 aprilie 1934); exarh al mănăstirilor din
Eparhia Moldovei (1934-1935); hirotonit arhiereu pe seama Episcopiei Armatei cu titlul "de Alba
Iulia" (25 septembrie 1937), în Paraclisul Palatului Patriarhal din Bucureşti; episcop al Armatei
Române - inspector al clerului militar în Ministerul Apărării Naţionale, cu gradul militar de
general de brigadă, membru de drept al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (19371948); episcop-locotenent al eparhiei Rotinului, cu sediul la Bălţi-Basarabia (1941-1944 ); director
al Seminarului Monahal Superior de la Mănăstirea Neamţ (1949); episcop-vicar patriarhal la
Patriarhia Ortodoxă Română din Bucureşti, secretar al Sfăntului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române ( 1949-1950); stareţ la Mănăstirea "Sf. Ioan cel Nou" de la Suceava (1950-1961 ); episcopvi car la Episcopia Romanului şi Huşilor, cu sediul la Roman ( 1961-1962); episcop eparhiot al
Episcopiei Romanului şi Ruşilor (1962-1978); retras din scaun pe caz de boală la Mănăstirea
Văratec, judeţul Neamţ (1978-1980). Serviciul militar obligatoriu la efectuat la Regimentul 29
Infanterie, Dorohoi (1916-1921 ), rănit pe frontul de la Caşin-Oituz (1917), demobilizat cu gradul
de sergent (1 aprilie 1921), decorat cu "Crucea Comemorativă a Războiului 1916-1918", cu
baretele Oituz şi Tg. Ocna. Vezi pe larg comandor (rtg.) prof. dr. Aurel Pentelescu, Ionuţ
Constantin Petcu, Pro memoria: 120 ani de la naşterea episcopului dr. Partenie Ciopron (18962016), în revista "Misiunea", anul III, nr. 112016, pp. 10-14 şi Aurel Pentelescu, Ionuţ-Constantin
Petcu, Episcopii armatei române, Bucureşti, Editura Militară, 2016, pp. 81-97.
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judeţul

Vaslui", prin care îşi exprimă nemulţumirea faţă de decizia Consiliul de
care a hotărât trecerea sfântului locaş din patrimoniul Ministerului
Educaţiei, Cultelor şi Artelor în cel al Ministerului Justiţiei, precum şi
transformarea în închisoare. Episcopul Huşilor demonstrează ilegalitatea actului
atât cu argumente de ordin legal, cât şi bisericesc.
Supunem atenţiei documentul invocat, pe care îl redăm în continuare:
"Mănăstirea Dobrovăţ din jud. Vaslui este ultima ctitorie a lui Ştefan cel
Mare, care a înfruntat toate vitregiile vremurilor şi se păstrează în forma şi cu
pictura ei originală.
Prefăcută în puşcărie 8 şi părăsită de ateismul francmasonic al veacului
XIX, a fost readusă şi a început a se reface mai ales de la înzestrarea din 1937. S-a
restaurat cu mare greutate biserica, fiind una din prea puţinele monumente de
valoare artistică şi istorică din ţară. Urmează repararea chiliilor, unde, pe lângă
locuinţa călugărilor, se adună clericii eparhiei pentru reculegere şi meditare în
grupuri de câte 60-70. Urmăream apoi amenajarea unui azil şi a unor ateliere
pentru ajutorarea şi îndrumarea celor aflaţi în nevoi.
Imprejurările critice au îngreunat realizările, iar cutremurul de la 1O
noiembrie 1940 ne-a dezorientat. Este singura mănăstire neruinată, unde urmează
să adăpostim călugării celorlalte mănăstiri distruse.
Această mănăstire, însă ferită de Dumnezeu pentru însemnătatea ei
istorică, n-a scăpat de cutremurul social.
Prin Decizia nr. 438 a Consiliului de Miniştri s-a hotărât să treacă
definitiv, cu toată averea ei, de la Ministerul Educaţiei şi al Cultelor, la Ministerul
Justiţiei, Direcţia Penitenciarelor.
Când ni se ia una din cele mai însemnate mănăstiri cu tendinţa
degradatoare de altădată, desconsiderându-se orice drept şi orice autoritate desigur fără să se ştie exact rolul ei naţional şi misionar cu valoarea istorică şi
artistică - rugăm să ni se dea voie să protestăm cu toată energia.
Avem obligaţia nu numai morală, dar şi canonică-legală să facem acest
protest, căci: «Pentru integritatea averii mănăstireşti este responsabil stareţul şi în
prima linie episcopul eparhiot9 . Această responsabilitate a episcopului este bazată
pe datoria de păstor suprem impusă lui de canoane, de a supraveghea tot ceea ce
este consacrat bisericilor şi aşezămintelor de pietate)) (N. Mi las, Drept canonic,
ed. 1, pag. 551 ).
Miniştri

Mănăstire cu biserică ctitorită de Ştefan cel Mare (1503-1504) cu hramul Pogorârea Duhului
Sfânt. Picturi murale interioare (1527 -1531 ), cu un remarcabil tablou votiv care îi reprezintă pe
Ştefan cel Mare, Bogdan al III-lea şi Petru Rareş. Vezi pe larg "Mănăstiri ortodoxe", nr. 100 Dobrovăţ, pp. 3-31.
8
În anul 1865 mănăstirea a fost transformată în puşcărie, biserica fiind folosită ca biserică a
parohiei Dovrovăţ-Ruşi.
9
Eparhiot - membru al unei eparhii, preot paroh care ţine de o eparhie, episcopul unei eparhii.
Eparhie - unitate teritorială bisericească condusă de un episcop; episcopie, dieceză.
7
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Mănăstirea Dobrăvăţ

1900

Cunoscându-se realitatea, suntem încredinţaţi că oricare bun român va fi
de aceeaşi părere cu noi, că pe lângă profanarea de a se preface o mănăstire în
puşcărie, ca şi în vremurile dureroase de altădată, această răşluire este o ilegalitate
şi o jignire. Pentru aceasta nădăjduim că protestul nostru va fi ascultat şi
profanarea oprită.

***
Biserica a avut dreptul, prin uzul vremii, de a poseda bunuri, care, de la
Constantin cel Mare, a fost întărit prin canoane şi legi - drept neştirbit până astăzi,
oricâte vijelii sociale au fost. Aşa numitele «Bona eclesiarum» căpătate prin
daruri, apoi prin înzestrări, au fost recunoscute ca proprietate a Bisericii pentru
îndeplinirea rolului ei de moralizatoare, ajutorare şi alinare a celor necăjiţi, ca şi
pentru întreţinerea celor ce au luat calea mănăstirilor.
În ţara noastră nu s-au conceput biserici şi îndeosebi mănăstiri sărace.
Aproape toţi voievozii, boierii şi răzeşii îşi afieroseau prisosul muncii ·lor
bisericilor şi mănăstirilor pentru pomenire şi eternizare.
Aceasta-i concepţia ce ne-a binecuvântat, cu gloria străbună şi cu unirea
tuturor românilor. Ajunsă obicei al pământului, a fost consfinţită şi prin legi
(Pravila lui Matei Basarab, glava 27; Codul Caragea, partea a II-a, art. 3;
Regulamentul Organic). Acest drept a fost respectat şi de străinii ce ne-au
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contopit, cum e cazul cu Fondul Religionar din Bucovina, legalizat de austrieci
după răpirea de la 1775.
Crize cu absenţe creştineşti şi româneşti au fost între ai noştri, ca
secularizarea din 1863. Şi nu atât secularizarea oficială, făcută şi din motive
naţionale, cât jefuirea neoficială şi prefacerea mănăstirilor, bisericilor, şcolilor în
puşcării şi spitale de nebuni ... ca Văcăreşti, Mărcuţa, Galata, Socola etc.
Prima recunoaştere şi revenire a fost cu Legea bisericească din 1925, când
mitropoliile, episcopiile, parohiile şi mănăstirile au fost recunoscute ca persoane
juridice şi morale, acordându-li-se sesii 10 cu teren arabil şi păduri.
O recunoaştere mai vădită a rolului mănăstirilor, în cultivarea maselor
populare, cu preţuirea artistică şi socială, a fost Legea pentru înzestrarea câtorva
din 1937.
După aceste începuturi de redeşteptare creştinească şi românească,
nădăjduiam ca duhul anticreştin al revoluţiei de la 1789 va pieri, precum piere
fumul de faţa focului, refăcându-se sufletul neamului românesc, pentru a putea
rezista anticreştinismului şi antiromânismului bolşevic de la răsărit.
De aceea, decizia luată cu mănăstirea Dobrovăţ o socotim primejdioasă şi
ne doare.

Afară

vădite şi

***

sfinte temeiuri, decizia nu e nici legală.
Mănăstirea Dobrovăţ nu e a Ministerului Educaţiei, Cultelor şi Artelor şi,
deci, nu poate s-o cedeze Ministerului Justiţiei. Ea este a bisericii în totalitatea eişi a ei însăşi, ca persoană juridică şi morală.
Art. 27 din Legea bisericească din 1925 spune categoric:
<<Părţile constitutive ale Bisericii (parohiile, mănăstirile, episcopiile,
mitropoliile şi biserica întreagă ca atare) sunt persoane juridice. Ele au dreptul şi
datoria de a păstra tot ce deţin şi a aduna averi mobile şi imobile de orice fel spre
a le întrebuinţa pentru biserică şi aşezămintele ei>>.
Deci Ministerul Educaţiei, Cultelor şi Artelor nu poate dispune, iar
conducerea bisericească, ce are întreaga răspundere, nu a fost întrebată.
Decizia Consiliului de Miniştri echivalează cu o expropriere, iar aceasta nu
se poate face decât cu formele legale şi cu despăgubiri juste, şi numai pentru
utilitate publică şi apărare naţională, ceea ce nu e cazul.
Când nu se mai pot clădi ce au zidit strămoşii - nefiind în stare să clădim o
catedrală nici după binecuvântarea lui Dumnezeu cu România Mare (Ştefan cel
de aceste

Sesie - denumire dată în Evul Mediu, în Transilvania, lotului de pământ, parte dintr-un
domeniu, asupra căruia ţăranul dependent avea drept de posesie în schimbul rentei către stăpânul
feudal şi care putea fi transmis ereditar.
10
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Mare a zidit câte o biserică după fiecare război), pentru care avem urmările, ce ne
când însăşi francmasoneria odată conducătoare s-a pocăit înzestrând
mănăstirile, iar străinii cotropitori n-au îndrăznit să se atingă de cele sfinte
(Fondul Religionar în Bucovina), noi să nu ne învrednicim nici a păstra măcar ce
am moştenit...?
copleşesc;

Tabloul votiv al bisericii reprezentându-i pe Ştefan cel Mare,
Bogdan al III-lea şi pe Petru Rareş

Pentru aceasta, o întreagă eparhie roagă să nu se ia şi să nu se
înmormânteze preţioasa şi sfânta moştenire de la Ştefan cel Mare. Să nu fim
lipsiţi, noi slujitorii acestei eparhii şi ai ţării, de cel mai bun loc de reculegere şi
meditare, acum când sufletele sunt tulburate şi nu se pot linişti decât cu ruga
sfântă ca «Toată viaţa noastră lui Hristos să o dăm», jertfind-o pentru neam şi
lege.
Să nu se risipească sfântul aşezământ ferit şi de Dumnezeu la 1O noiembrie
1940, după ce a înfruntat vijeliile a cinci veacuri aproape.
441
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Datoria noastră a tuturor slujitorilor este să ne pogorâm între cei greşiţi şi
să prefacem puşcăriile în mănăstiri şi şcoli, cum s-a început, iar nu să mai
transformăm mănăstiri în puşcării.
Nădăjduim că dreptatea noastră va fi recunoscută şi strădania de a păstra
întru sfinţenie cea mai însemnată mănăstire din eparhie şi una din cele mai de
valoare din ţară, va fi înţeleasă" 11 •
În rezoluţia dată la 8 iunie 1941 episcopul Partenie Ciopron nota: "Are
toată dreptatea P.S. episcop al Huşilor. Ministerul n-are dreptul să se amestece în
astfel de chestiuni care sunt rezervate episcopului. De aceea, vom susţine în Sf.
Sinod reclamaţia P.S. sale" 12 •
În anul 1948, mănăstirea a fost desfiinţată, în clădirea principală fiinţând
şcoala din localitate, iar în anul 1990 a fost reînfiinţată de către IPS Daniel,
Mitropolitul Moldovei.

Mănăstirea Dobrăvăţ -

11
12

2014

Arhivele Militare Române, Fond microfilme, roia F. [[. 4.1576, cd. 71-73.
lbidem, cd. 71 .
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GÂNDURI LA DESPĂRTIREA DE OAMENI DRAGI
'

Vilică

MUNTEANU

Ne mor prietenii, ne mor
Murim şi noi în moartea lor,
Şi amintirile ne dor,
Ne mor prietenii, ne mor.
Adrian Păunescu
Când auzim că pleacă cineva în marea călătorie în necunoscut, simţim un regret,
transmitem un mesaj, ne amintim momente frumoase cu acela care ieri poate zâmbea ...
Când pleacă un apropiat, un prieten, un om cu care am împărţit şi bune şi
mai puţin bune, pleacă şi câte o parte din fiinţa noastră. Trecem de ceea ce s-ar
numi o filozofie a vieţii şi a morţii şi percepem cruda realitate că din acel moment
nu vom mai putea sta de vorbă, nu-l vom mai vedea pe cel cu care am străbătut o
bună parte din drumul vieţii, pe care, de cele mai multe ori, ni l-am luminat
reciproc, ne-am sprijinit unul pe celălalt, chiar dacă distanţa fizică dintre noi era
mare, dar asta nu contează pentru că sufletele ne erau apropiate. Şi îţi pui o
sumedenie de întrebări, aproape toate începând cu "De ce?"
Mi-a fost dat ca în mai puţin de un an să conduc pe ultimul drum trei
colegi, trei arhivişti care au avut vocaţie pentru meseria lor, care s-au identificat
cu instituţia Arhivelor Naţionale şi au lăsat urme serioase în arhivistica
românească, iar prin despărţirea de ei rămânem mai săraci.
În prima zi de noiembrie 2016, la numai patru luni de la pensionare, după
o scurtă, dar necruţătoare suferinţă şi lăsând un imens gol în urmă, s-a ridicat la
cer colegul şi prietenul dr. Bujorel-Petru Dulgău, fost director al Arhivelor
Naţionale Bihor.
S-a născut în Arad, la 27 iunie 1951, unde a urmat cursurile primare,
generale şi liceale, după care Facultatea de Istorie-Filosofie a Universităţii
"Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. Şi-a început activitatea ca arhivist la Filiala
Arhivelor Statului Satu Mare, iar după o bună perioadă s-a transferat la instituţia
similară din Oradea, pe care a codus-o până la sfârsitul carierei sale profesionale.
A urmat Şcoala Doctorală din Cluj-Napoca, luându-şi doctoratul cu teza Sigiliile
instituţiilor sătmărene din secolele XVI-XIX, pe care a şi publicat-o, la aceasta mai
adăugând volumul Oameni din Sătmar, iar, în colaborare cu Ioan Popovici şi pr.
Ioan-Mircea Ghitea, Durerile Bihorului- nouă volume şi peste 180 de articole.
De Bujorel mă leagă multe şi am avut şi o serie de elemente comune în
viaţă. Era mai mic decât mine cu patru luni, am făcut amândoi Facultatea de IstorieFilosofie din Iaşi, am început şi încheiat activitatea în instituţia Arhivelor cam în
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acelaşi

timp, am construit clădiri noi pentru păstrarea documentelor judeţelor
noastre, acestea fiind între cele mai moderne şi funcţionale din ţară, amândoi am
pus pe prim-plan munca şi am lucrat cu drag şi pasiune cu documentele.
Pe 21 martie 2017, a închis ochii pentru totdeauna un alt profesionist al
Arhivelor, dr. Dan-Ovidiu Pintilie, directorul Arhivelor Naţionale Argeş, iar două
zile mai târziu, împreună cu mai mulţi colegi din Arhive, dar şi cu personalităţi ale
Piteştiului, am fost alături de familie, în ceasul greu al despărţirii, să-i aducem un
pios omagiu celui care, la întâlnirile profesionale ori sesiuni, simpozioane, la
partea a doua era responsabil cu buna dispoziţie, cel care nu a fost părăsit nicio
clipă de optimism, chiar dacă a trecut printr-o foarte grea încercare a vieţii.
Conştiincios şi exigent cu el însuşi, bine pregătit profesional şi mereu dornic de a
acumula noi cunoştinţe, sfătuitor la nevoie, era unul dintre colegii cu care se putea
colabora foarte bine şi, întotdeauna, o prezenţă mai mult decât agreabilă.
După mai bine de 92 de ani, a încetat să mai bată inima celui care a fost dr.
Vasile Arimia (1 aprilie 1925-21 iulie 2017), omul care vreme de aproape un
sfert de veac (1962-1985) a fost director general adjunct al Direcţiei Generale a
Arhivelor Statului şi director al Arhivelor Istorice Centrale, implicându-se, cu
profesionalism, în tot ceea ce înseamnă legislaţie, ştiinţă şi activitate arhivistică.
Pe lângă îndeplinirea exemplară a atribuţiilor funcţiei (dovadă longevitatea
exercitării acesteia până la ieşirea la pensie), a depus, de-a lungul timpului, şi o
bogată activitate ştiinţifică în domeniu: a condus câţiva ani Revista Arhivelor, a
pregătit şi publicat lucrări de informare ştiinţifică, cataloage, îndrumătoare,
inventare, ediţii de documente etc. Păcat că la înmormântare a fost doar o mână de
oameni. Timpul şi timpurile îşi spun cuvântul!
Îmi amintesc faptul că în anul 1975, la câteva zile de la încadrarea mea la
Direcţia Generală a Arhivelor Statului, intrând în biroul în care lucram şi întrebândumă cam cu ce mă ocup şi ce am de gând, cu vorba sa calmă, îmi spuse: "Măi tovarăşu
Munteanu, ascultă la mine. Dacă îţi place şi te ţii de treabă, să ştii că Arhivele Statului
înseamnă instituţia de la care poţi să ieşi la pensie!" Proorocirea s-a îndeplinit.
Pe lângă cei de mai sus, pentru care mai departe este şi câte o scurtă
evocare, mai pomenim şi pe Mihai Cotenescu, fost director al Arhivelor Naţionale
Ialomiţa, care a plecat pe drumul fără de întoarcere pe 12 septembrie 2017.
Chiar dacă nu a fost arhivist, ci un excelent şi recunoscut istoric, arheolog,
muzeograf, director de muzeu, profesor cu vocaţie, om cu o energie debordantă
până în ultimile sale zile, exigent, cu multă iniţiativă, aducem un omagiu
prietenului dr. Ioan Mitrea, băcăuan prin adopţie, născut la 4 aprilie 193 7 la
Girov, judeţul Neamţ, trecut la cele veşnice pe 21 iulie 2017, pe care l-am condus
spre locul de odihnă veşnică din cimitirul Sărata din Bacău. A fost un apropiat al
Arhivelor, colaborator la multe acţiuni comune şi chiar la "Acta Bacoviensia".
Pentru toţi, un un pios omagiu, pentru familiile lor un gând bun,
asigurându-le că le vom păstra o frumoasă amintire.
Dumnezeu să-i aibă în paza şi de-a dreapta Sa!
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UN OM, UN PRIETEN, UN ARHIVIST- BUJOREL DULGĂU
Eugeniu CRISTE
A iubit Aradul şi echipan UT A toată
v iaţa, şi -a iubit prietenii până în pânzele albe Radu Gheorghe de la Neamţ, Vilică Munteanu
de la Bacău, Liviu Boar de la Tg. Mureş, Lucian
Cucuiet de la Satu Mare, pe semnatarul acestor
rânduri şi poate mai sunt şi alţii, dar cu aceştia
şi alături de ei şi-a petrecut anii frumoşi de
dinainte ş i după decembrie 1989; şi-a iubit
familia din toată fiinţa lui; şi-a iubit ţara şi
istoria ei aşa cum spunea poetul Esenin "precum
iubeste crâşma un betiv", dar mai presus de
toate şi-a iubit vocaţia de arhivist, pe care a
slujit-o cu tot devotamentul.
În lungile noastre pelegrinări prin ţară,
Oradea - Arad - Bucureşti - Iaşi - Satu Mare Cluj -Alba Iulia, ca să amintesc doar câteva din
multele întâmplări născute din complexa viaţă a Arhivelor Naţionale, îsi
rememora, în linii mari, v iaţa . Nu a avut o viaţă care să impresioneze şi nicio viaţă
de aventură care să stârnească interes deosebit. Nu a făcut eforturi spectaculoase
pentru a deveni. A avut o viaţă ca nenumăraţi alţii, aparent fără nimic de exceptie.
A pornit de jos, a urcat scara normal, treaptă cu treaptă, potrivit dotării fireşti şi a
împrejurărilor, mai mult favorabile decât nefavorabile. Nu a avut o viaţă uşoară 
viaţa, în genere, nu este uşoară, dar nici grea că să se plângă de ea. Nu a fost scutit
de murdăriile, din noua viaţă "liberă" de după revoluţie, din partea oamenilor
"liberi", acestea petrecându-se pe planul meschin al vieţii de toate zilele, pe care
le îndură anonim, ca mulţi alţii, căutând să se ridice deasupra lor, deplasând
accentul pe planul superior al vieţii. Nu a fost scutit nici de duşmănii , de invidii în
viaţa ştiinţifică, dar poate ele au fost şi omagiul calităţii omului Bujor Dulgău.
Rememorând acele vremuri, spunea că a străbătut un drum în urcuş ,
ascendent, de la un punct de pornire ajungând pe o treaptă pe care nu a îndrăznit
să o viseze nici măcar mai târziu. A urcat încet, fără să vadă ţinta finală. "Păşeşte
încet şi vei ajunge departe! " Şi-a dorit, din străfunduri, să ajungă după "iesirea din
iobăgie" (pensie) să poată savura, în linişte, frumuseţile creaţiei divine la "moşia"
lui de la Pateu, alături de cei dragi lui şi însufleţit de un pahar de horincă de Bihor.
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Nu a fost să fie! Până atunci să vă spun două întâmplări trăite împreună cu cel
drag mi~ şi acum atât de regretat.
In vara anului 2007 - la sfârşitul lunii iulie - sunt convocaţi, de urgenţă,
toţi directorii Arhivelor Naţionale din România. Deplasarea o facem în echipă, cu
autoturismul din dotarea Arhivelor Naţionale Arad. La Deva, îl luăm pe Vasile
lonaş, iar din Sibiu, pe Alexiu Tatu. La Bucureşti, în sediul Arhivelor Naţionale,
sala festivă este plină. Apar mai marii- un secretar de stat din M.A.I, directoarea
adjunctă a Arhivelor Naţionale şi un necunoscut. Lipseşte directorul general Corneliu-Mihail Lungu. Stupoare. Este destituit! Noul numit, Dorin Dobrincu (D.D.)
Ce va urma, ce ne aşteaptă sub "noua stăpânire"? Pe cine va păstra la
conducerea direcţiilor judetene ale Arhivelor Naţionale? Cine sunt cei ce
urrmeaza să fie "maziliţi"? Zvonurile care circulau făceau trimiteri directe la 6
directori (4 din Moldova şi 2 din Transilvania), care, din considerente personale,
sau de vârstă, urmau să fie schimbaţi de noul director al Arhivelor Naţionale,
personaj enigmatic şi tăciturn, prea puţin cunoscut de angajaţii din arhive, dintre
care se recrutau, după anul 1996, candidaţii la atât de râvnita şi temuta funcţie de
director general. Aceste întrebări ne frământau, când brusc este anunţat cercul
profesional al factorilor de conducere din arhive, la începutul lunii noiembrie
2007, în judeţul Harghita, localitatea Tuşnad, Hotelul Ciucaş, cerc care de obicei
se organiza în primul semestru, nu la sfârşitul de an, când iarna bate la uşă.
Pregătirile preliminare şi deplasarea spre punctul terminus se fac cu precizie.
Plecăm cu o singură maşină directorii de la Timiş, Arad, Bihor şi Satu Mare,
pregătiţi pentru orice eventualitate şi echipaţi ca de iarnă (în zona Tuşnad se
prognozau ninsori). Loc de întâlnire Arad pentru Timişoara, Oradea şi Satu Mare.
Din vechea cetate a Orăzii, care încă adăpostea documentele bihorene, pornim
spre Tuşnad, cu un popas la Cluj, unde ne loveşte foamea. Poposim la un vechi şi
cu tradiţie restaurant (roşu), a cărui specialitate "Varza a la Cluj" cu ciolan şi
smântână se pierdea în negura timpului. Plecăm mulţumiţi şi cu o altfel de stare de
spirit. Glumele şi buna dispoziţie ne făceau drumul mai scurt şi frunţile senine,
când brusc am adus în discuţie intenţiile de schimbare ale noului director general
D.D., pomenind şi numele celor 6 directori vizaţi, dintre care primul pe listă era
Vilică Munteanu, iar ultimul Bujor Dulgău. Stătea pe scaunul din spatele
şoferului. Il vedeam în oglinda retrovizoare. Cu ochii şi faţa numai zâmbet, cu
nelipsita ţigară Kent, pe care o savura cu nesaţ. La aflarea vestii, brusc a tăcut preţ
de câteva secunde, după care peste liniştea ce se lasă în maşină s-a auzit vocea
blândă, clară şi prelungă, a celui care a fost omul de spirit, arhivistul de excepţie şi
prietenul meu drag, Bujor Dulgău: "Ştii ce, Eugene? Mie D.D. poate să ... !" Ce a
urmat, este greu de descris. Râsete, comentarii, bună dispoziţie şi fulgii de zăpadă
cernuţă de norii cenuşii ai munţilor Carpaţi peste o staţiune fermecătoare, Tuşnaş.
Fiecare om are clipa lui de glorie. Drumul şi întâmplările cercului
profesional din toamna anului 2007 le-am povestit de zeci de ori. De scris o fac
doar acum, când sunt singur, fără "fratele meu de la Paleu", iar continuarea
depănării amintirilor ce ne-au marcat viaţa, cu alte prilejuri.
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LA TRECUT, DAR PREZENT ÎN SUFLET, DESPRE
PRIETENUL, COLEGUL, PROFESIONISTUL,
OMUL DE SPIRIT DAN-OVIDIU PINTILIE
Vilică
Să vorbeşti

MUNTEANU

ori să serii la trecut despre cel
care a fost Dan-Ovidiu Pintilie este una dintre cele
mai grele misii asumate de către cei care I-au
cunoscut - prieteni, colegi, colaboratori -, dar, în
acelaşi timp, şi un semn de respect, de preţuire
pentru un om care a avut mereu neastâmpărul de a
face. Cert, s-a născut cu această calitate, pe care a
şlefuit-o, dându-i variate valenţe, ceea ce 1-a făcut
să trăiască intens, să îşi
propună şi
sa- ş1
înfăptuiască, de multe ori nu uşor, proiectele, fiind
mereu pe fază, iar opiniile sale apreciate.
Dan a văzut lumina soarelui şi ochii mamei
la Sighişoara, pe 17 august 1955. Fiu de ofiţer,
copilăria şi adolescenta le-a petrecut în mai multe
gamizoane, astfel că primele şapte clase le-a urmat la Sibiu (1962 -1969), iar clasa
a VIII-a şi liceul la Râmnicu Sărat (1969-1974), după care şi-a luat zborul către
Facultatea de Istorie-Filosofie a Universităţii Bucureşti , pe care a absolvit-o, cu
examen de licenţă , în iunie 1978 şi a primit repartiţie la Filiala Arhivelor Statului
judeţul Argeş , unde a început activitatea la 1 septembrie acelaşi an pe post de
arhivist, urcând, treptat, pe post de arhivist principal, consilier superior, iar din 16
februarie 2000 a preluat conducerea Arhivelor Naţionale Argeş, funcţie pe care a
deţinut-o până în ultima zi de viaţă, 21 martie 2017. Un parcurs profesional
frumos, completat cu un curs de arhivistică ( 1979-1982), unul de paleografie
româno-chirilică ( 1982-1986), un Stagiu Tehnic Internaţional în Arhive organizat
de Arhivele Naţionale Franceze la Paris (1991) şi doctoratul la Facultatea de
Istorie a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (200 1-2006), cu teza
Istoricul Societăţii Concordia 1907-1948, coordonator ştiinţific prof. univ. dr.
Ioan Agrigoroaiei , lucrare care a fost tipărită.
Pe plan profesional s-a remarcat ca un bun cunoscător al teoriei şi practicii
arhivistice, cu lucrări specifice de foarte bună calitate, fapt pentru care a şi fost
cooptat în mai multe comisii de specialitate la nivel naţional , cu o bună capacitate
organizatorică, spirit de echipă dezvoltat, cu reale calităţi manageriale.
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În urma activităţii de cercetare, s-a făcut cunoscut în viaţa ştiinţifică
românească prin publicarea unor volume în calitate de autor ori coautor (Instituţia
Arhivelor În judeţele Argeş, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea - 2006,
Regimentul Putna nr. 1O, Jurnal de operaţii - 2015, Administrarea afacerilor în
industria de petrol şi gaze. Studiu de caz - 2016, Divizia a 6-a lnfanterie, Jurnal
de operaţii - 2017 ş.a.), a peste 150 de studii şi articole în presă şi reviste de
specialitate. În acest cadru subliniem colaborarea la aproape toate cele unsprezece
numere ale Anuarului Arhivelor Naţionale Bacău "Acta Bacoviensia" de până
anul trecut, în care a publicat douăsprezece articole şi studii de istorie şi
arhivistică, fiind, într-o statistică întocmită de profesorul Vasile Stancu de la
Sfântu Gheorghe, fiind clasat pe locul trei în ceea ce priveşte numărul de articole.
Iar aceasta spune mult despre legăturile interinstituţionale şi interpersonale! De
asemenea, participările sale la simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice ori
conferinţe erau de substanţă şi apreciate de către specialişti.
Pentru bogata sa activitate pe tărâm ştiinţific, dar şi în slujba comunităţii, i
s-au acordat ordinele "Bărbăţie şi Credinţă în rang de ofiţer (2006) şi în rang de
cavaler (20 1O) pentru civili, iar Consiliul Judeţean Argeş i-a conferit titlurile de
"Fiu al Argeşului" (2007) şi "Cetăţean al Argeşului" (20 14), precum şi "Diploma
de excelenţă pentru activitatea profesională" (20 13 ).
Dar, mai importante decât aceste recunoaşteri sunt "diplomele" de suflet
pe care colegii, prietenii, colaboratorii i le-au acordat pentru nobleţea, spiritul de
echipă, dar mai ales pentru optimismul care nu 1-a părăsit nici în ultima clipă a
vieţii. Cu mai puţin de trei săptămâni înainte de prematura-i dispariţie, i-am făcut
o scurtă vizită la serviciu. După proiectele despre care vorbea şi din modul său
mereu jovial, poate cu excepţia unei probleme la un picior, nimic nu avea să
prevestească ce urma să i se întâmple. A fost un om puternic, un prieten şi un
coleg care avea marea calitate de a aduna şi a-i capacita pe cei din jurul său.
Prin pierderea mult prea timpurie a arhivistului Dan-Ovidiu Pintilie,
breasla noastră, a celor de aceeaşi profesie, rămâne mai săracă, la fel şi
istoriografia românească şi nu sunt vorbe de conjunctură. Cine 1-a cunoscut, sigur
îmi va da dreptate.
De acum ne va lipsi farmecul, jovialitatea, sarcasmul fin care-I
caracterizau pe Dan, dar şi profesionalismul, punctele lui de vedere în chestiuni
profesionale discutabile.
Adresez un gând de îmbărbătare familiei şi o asigurăm că atâta timp cât
inimile celor care i-au fost apropiaţi lui Dan vor mai bate, într-un colţişor al lor va
fi ocupat, cu certitudine de el, de momentele frumoase trăite împreună.
Adio, dragul meu prieten, suflet nobil şi generos, iar Cel de Sus să te aibă
în pază şi să-ţi ocrotească şi întărească familia pentru a putea trece mai uşor peste
ireparabila pierdere!
Să ştii, Dane, că prietenii îţi vor păstra o luminoasă şi neştearsă amintire!
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VASILE ARIMIA- REPER INCONFUNDABIL DE
SERIOZITATE, TENACITATE ŞI PERSEVERENŢĂ
ÎN ARHIVISTICA ROMÂNEASCĂ
Dr. Tudor RĂŢOI
Acum doi ani scriam în "Acta
Bacoviensia" un text scurt de omagiere a
domnului Vasile Arimia la împlinirea vârstei
venerabile de 90 de ani.
Am făcut acest lucru cu plăcere şi
publicarea lui 1-a bucurat pe cel omagiat, care a
ţinut

să-mi

mulţumească

şi

să-mi

ceară

permisiunea de a folosi acel text şi în una dintre
lucrările memorialistice pe care o avea pe masa
de lucru.
Fostul director al Arhivelor Naţionale
Istorice Centrale era încă în formă fizică
acceptabilă pentru vârsta pe care o avea şi, mai
ales, în deplinătatea celor intelectuale, de vreme
ce încă scria şi era în legătură cu/ori se interesa
de oameni ai generaţiilor vechi din Arhive.
De ziua de naştere l-am felicitat, s-a bucurat, în mod evident, mărturisin
du-mi un singur regret - poate o mică gelozie? - şi anume că domnul Pricop,
fostul director al Arhivelor ieşene, îl depăşise ca vârstă.
Între timp, bătrâneţile fostului nostru Şef au fost zguduite de pierderea
soţiei, eveniment care 1-a marcat şi i-a amplificat neajunsurile decurgând din
numărul anilor.
Recent, la 21 iulie 2017 domnul Ari mia ne-a părăsit, ducându-se la ceruri
să aranjeze şi pe acolo nişte arhive.
În ultima perioadă, vorbisem cu domnia sa în mai multe rânduri, după ce
se restabilise oarecum în urma decesului doamnei Arimia şi după ce îşi reparase
parţial vederea.
Îmi spunea cu bucurie că începuse din nou să vadă cu unul din ochi, ceea
ce îl îndemna să se reîntoarcă la masa de lucru, pentru o ultimă secvenţă a
amintirilor de arhivist.
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Mai mult, m-a rugat să-i trimit unele documente de care avea nevoie şi să-I
ajut să procure fotografia unui fost funcţionar din aparatul central al Arhivelor
Statului de la jumătatea anilor '60 ai secolului trecut, neîndrăznind să apeleze la
oamenii de astăzi ai Direcţiei Arhivelor Naţionale, mult mai indicaţi în a-i oferi
acest ajutor.
Ceruse sprijin şi într-o altă împrejurare şi doar o singură persoană - nu-i
spun numele- îşi arătase disponibilitatea, ceilalţi se arătaseră indiferenţi şi ceea ce
era mai dureros pentru domnul Arimia era opacitatea ultimelor conduceri ale
Arhivelor faţă de Domnia-Sa, ca şi cum ar fi avut de-a face cu ceva/cineva uzat
moral, inutil şi făcând parte dintr-o altă lume.
În realitate, domnul Arimia era încă la curent cu ceea ce se întâmpla în
juru-i şi, de la severitatea rece, dar onestă pe care ne-o inspira în tinereţe, odată cu
vârsta devenise parcă un alt om, mult mai afabil şi disponibil la comunicare, ori la
poveţe întemeiate pe experienţă profesională şi de viaţă.
Mai mult, domnul Arimia devenise chiar nostalgic.
Îmi amintesc, de pildă, nu fără un anumit amuzament, de o întâlnire pe
care am avut-o în Cişmigiu, toamna lui 2006, pe când eram în Bucureşti, când
Şeful de altădată mi se dezvăluia şi sub o altă ipostază decât cea cunoscută.
Şi mă miram văzând cât şi cum se transfonnase chiar în limbajul curent.
De la cel care, prin '91- '92, la un simpozion organizat la Tumu Severin, încă ni se
adresa cu "tovarăşe", mie şi domnului N. Chipurici, fostul director al Arhivelor de
la Mehedinti şi unul dintre oamenii pe care d-1 Arimia i-a preţuit în chip special,
ajunsese să spună "Doamne-ajută" la despărţire.
Îşi amintise atunci de intervalul de timp petrecut, ca tânăr muncitor, la
Vârciorova, lângă Turnu Severin, şi chiar de oameni cu care lucrase, între alţii de
o tânără femeie, pe care şi-ar fi dorit s-o reîntâlnească sau să afle ştiri despre ea,
dacă s-ar fi putut, poate o dragoste de tinereţe, mi-am spus eu în gând.
La puţin timp după aceea, am aflat că avea o slăbiciune pentru muzica
populară din zona de munte a Mehedinţilor şi i-ar fi făcut plăcere s-o întâlnească
pe Angelica Stoican, cunoscuta interpretă a acestui gen. l-am făcut rost de
numărul ei de telefon şi am aflat că s-au văzut ulterior în Bucureşti.
În convorbirile telefonice pe care cel mai adesea Domnia-Sa le provoca, se
interesa de foşti oameni din Arhive, de domnul Chipurici, de Costică Brătescu, de
Mite Măneanu, cu care a reînnodat legăturile de altădată, de llie Vulpe, de lon
Zarzără şi de alţii de prin părţile noastre ale Olteniei.
Alteori, depăşea graniţele provinciei de baştină şi evoca persoane pe care
le întâlnise şi le preţuise şi, de fiecare dată, nu mă puteam opri să constat cât de
bine îşi cunoscuse subalternii.
Şi nici nu putea fi altfel, de vreme ce ani în şir a condus cercurile noastre
profesionale, alternativ, în toate regiunile ţării.
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lar aceste cercuri n-au fost niciodată o formalitate, au fost o şcoală de
pregătire şi perfecţionare, cu referate şi comunicări de calitate, cu teme subsumate
nevoilor la zi ale instituţiei şi muncii arhiviştilor, cu bibliografii bogate şi alese cu
grijă.

Dar, înainte de toate, domnul Arimia a fost un Om. Deşi poate n-a fost
scutit de prejudecăţi, n-am auzit să fi nedreptăţit în chip samavolnic pe cineva,
dimpotrivă, a ajutat, a stimulat meritele, munca şi dăruirea pe altarul arhivisticii şi
a participat şi Domnia-Sa, chiar la "munca de jos", cot la cot cu întreg personalul.
lar pe plan strict profesional, cum mai spuneam şi altădată, s-a pregătit
permanent, la început autodidact, apoi sistematic, a intrat cu adevărat în rândul
corpului arhivistic şi ceea ce a semnat ca autor a şi scris personal, n-a acceptat să-i
fie pus numele pe lucrări de care să nu fi avut habar.
Astfel se face că, în lumina unor însuşiri pe care posteritatea ar trebui să nu
i le conteste sub nici o formă, nu este exagerat să credem că, prin moartea lui
Vasile Arimia, se încheie o epocă în istoria Arhivelor Româneşti.
Poate pentru unii, "străini de cauză", domnul Arimia a fost un "dinozaur",
cum se spune adesea despre "expiraţi" şi despre cei amintind de epoci revolute ori
care se pun de-a curmezişul progresului.
Pentru cei care I-au cunoscut şi nu numai pentru faptul că el trimite spre
trecut, când astfel de oameni erau tineri şi, nu-i aşa, tot ceea ce vine din trecut este
mai bun şi de necomparat cu prezentul, pentru cei care I-au cunoscut, deci,
domnul Arimia rămâne un reper inconfundabil de seriozitate, tenacitate şi
perseverenţă, de sobrietate, echilibru, intransigenţă cu sine însuşi şi cu ceilalţi,
echidistanţă şi onestitate, care n-ar strica să înzestreze şi dimensiunea morală a
multora dintre noi, cei de astăzi.
La trecerea dumneavoastră spre cele veşnice, Dumnezeu să vă aibă în
pază, Domnule Vasile Arimia şi, vedeţi, poate puneţi un pic de ordine şi în
Arhivele Cerului, chemaţi-vă alături coechipierii plecaţi acolo şi mai trimiteţi pe
Pământ din înţelepciunea transcendentă, care, cu siguranţă, nu v-a părăsit.
Fie-vă amintirea de neşters în veacul vecilor!

453
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia XII 1 2017

1 noiembrie 2006. Una dintre ultimele fotografii de grup în care apare Dan Pintilie.
Dintre

aceştia, nouă

Bujorel

Bujorel

Dulgău

sunt pensionari, iar patru (Vasile lonaş, Virgil Coman,
Dulgău şi Dan Pintilie) s-au înălţat la cer

la inaugurarea noului sediu al Arhivelor

454
https://biblioteca-digitala.ro

Naţionale

Bihor

LISTA DE AUTORI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Roxana-Emanuela Anuţei, inspector principal, Arhivele Naţionale Bacău,
roxi2cat@yahoo. com.
Iulian Boţoghină, doctor în istorie, expert arhivist, Arhivele Militate
Naţionale Române, botoghinaiulian@yahoo.com.
Mihai Ceucă, inginer, Bacău, mihaicuk@gmail.com.
Mihaela Chelaru, director, Arhivele Naţionale Bacău, rnihaelachelaru76@yahoo.com.
Constantin Cheramidoglu, doctor în istorie, consilier superior, Arhivele
Naţionale Constanţa, ccheramidoglu@yahoo.com.
Elena Chiaburu, doctor în istorie, bibliotecar, Biblioteca Facultăţii de
Economie şi Administrarea Afacerilor a Universităţii "ALI. Cuza" Iaşi,
elena. chiaburu@gmail. com.
Anton Coşa, doctor în istorie, muzeograf, Complexul Muzeal "Iulian
Antonescu" Bacău, ablcosa@yahoo.com.
Eugeniu Criste, arhivist, Arad, tel. 0733.986.839.
Cornelia Cucu, profesoară, Bacău, cornelia.cucu@yahoo.corn.
Adrian Deheleanu, doctor în istorie, muzeograf, Muzeul Banatului
Timişoara, adideheleanu@yahoo. com.
Fabian Doboş, lect. univ. dr. pr., Universitatea "ALI. Cuza" Iaşi, Facultatea
de Teologie Romano-Catolică,fabiandobos@gmail.com.
Bogdan-Constantin Dogaru, consilier superior, Arhivele Naţionale Vrancea,
bogdancdogaru@yahoo. corn.
Luminita
Giurgiu,
doctor,
Serviciul
Istoric
al
Armatei,
luminita.giurgiu@gmail. corn.
Teodora Giure;iu, doctor, expert, Serviciul Istoric al Armatei,
teodora.giurgiu@gmail. com.
Ciprian Hugianu, inginer, Sf. Gheorghe, hugiaanuciprian@yahoo.corn.
Doina Iozefina-Iavni, consilier superior, Arhivele Naţionale Suceava,
iavnidoina@yahoo. com.
Rodica
Iftimi,
consilier
supenor,
Arhivele
Naţionale
Iaşi,
ifrodi006@yahoo. corn.
Sorin Iftimi, doctor în istorie, muzeograf, Muzeul de Istorie a Moldovei,
sorin_iftirni@yahoo. com.
Valentin
Ioan,
consilier debutant, Arhivele Naţionale Bacău,
ioanvalentin87@yahoo.com.
Ioan Lăcătuşu, doctor în sociologie, director, Centrul European de Studii
Covasna-Harghita, ioan.lacatusu@yahoo. com.
Eugenia-Mărioara Mihalcea, arhivist, Bacău, mihalcea.rnarioara@yahoo.com.
Vilică Munteanu, arhivist, Bacău, vilica.munteanu@yahoo.com.
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23. Daniel-Silviu Nicolae, Universitatea Naţională de Apărare "Carol 1",
danielniculae@yahoo. corn.
24. Angela Oanea, consilier supenor, Arhivele Naţionale Bacău,
angela. oanea@yahoo. com
25. Adrian Pohrib, doctor în istorie, director, Arhivele Naţionale Galaţi,
pohribadrian@yahoo. com.
26. Dănuţ Pop, doctor în istorie, director, Arhivele Naţionale Sălaj
popdnt@yahoo. com.
27. Dan Prisăcaru, doctor, colonel (r), cadru didactic asociat la Academia Forţelor
Terestre "Nicolae Bălcescu" Sibiu, dan.prisacaru@yahoo.com.
28. Tudor Răţoi, doctor în istorie, director, Arhivele Naţionale Mehedinţi,
tudor. ratoi@gmail. com.
29. Romandaş F. Bogdan, doctor în istorie, profesor, Colegiul Sportiv "Nadia
Comăneci" Oneşti, brornandas@yahoo.com.
30. Alin Spânu, doctor în istorie, Centrul de Studii Euro-Atlantice Bucureşti,
alinspanu@yahoo.com.
31. Vasile Stancu, profesor, Centrul European de Studii Covasna-Harghita,
bebestancu67@gmail.com.
32. Mircea Stănescu, doctor în istorie, consilier superior, Arhivele Naţionale
Bucureşti, mirceastanescu@hotmail.com.
33. Ilie Şandru, scriitor, Topliţa, sandruilie@cliknet.ro.
34. Tanasă Cristina, consilier supenor, Arhivele Naţionale Bacău,
ta nasa. cris@gmail. corn.
35. Paul-Valerian Timofte, colonel (r), Preşedintele Filialei "Corneliu Chirieş"
Bacău a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor "Regina Maria".
36. Aurel-Fiorin Ţuscanu, doctor, preot, Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului,
tuscanu65rnai@yahoo.com.
37. Silviu Văcaru, doctor în istorie, Institutul "A.D. Xenopol" Iaşi,
silviuvacaru. is@gmail. com.
38. Gabriela Vulpe, consilier supenor, Arhivele Naţionale Galaţi,
galati@arhivelenationale. ro.
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Tipărirea

prezentului Anuar a fost sprijinită financiar de:
Episcopia Romano-Catolică Iaşi
~ SC DEDEMAN SRL Bacău
~ SIF Moldova Bacău
~ SC SUBEX SA Bacău
~ ECONOMCOOP Bacău,
~ SC AEROSTAR SA Bacău
cărora le mulţumim şi pe această cale!
~

Colegiul de redacţie
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