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Rolul

iezuiţilor

în învăţământul catolic din Moldova
Pr. Alois MORARU

The Role of Jesuits in Catholic Education in Moldavia
Summary
A detailed approach in order to study the role of Jesuits in Catholic education in
Moldavia is, actually, an overview of Catholic history in this country region for the last
four centuries. In order to clearly and succinctly illustrate the presence of Jesuits on the
territory of what nowadays is the Diocese of Iaşi, it was necessary to brietly present the
history ofthe Society of Jesus before its apparition in Moldavia, and also to highlight the
most important moments in its history related to other territories of Romania, where the
Jesuits had a more substantial contribution.
Through this study, 1 emphasized the important role played by Jesuit missionaries
in the Catholic Church in Moldavia, beginning with the efforts ofthe first monks to bring
back to the true faith the erring Catholics, and concluding with the initiatives of our
contemporaries in the educational and pastoral fields. The Jesuit schools in the market
towns of Cotnari and Iaşi had an important ro le in this cultural and educational initiative.
Although the history of Jesuit Mission in Moldavia retained certain divergences
with the Franciscan missionaries, with the local voivods and boyars, and with some
faithful as well, we have to consider both the politica) and religious context in which they
lived and worked, and the greater international situation. In spite of the criticism
expressed by some chroniclers and historians, the Jesuit presence in Moldavia was
providential and salutary in many historical moments.
Keywords: the Society of Jesus, catholic education in Moldavia, the Jesuit Mission in
Moldavia, presence of Jesuits on Diocese of Iaşi, the Jesuit schools in Cotnari and Iaşi.
Abordarea detaliată a studierii rolului iezuiţilor în învăţământul catolic din
Moldova înseamnă, de fapt, o incursiune în istoria ultimelor patru secole a
catolicismului din această zonă a ţării. Însă, dacă ţinem cont numai de aspecte
strict legate de subiectul în studiu, această perioadă ar putea fi mult restrânsă
întrucât, aşa cum vom constata pe parcursul prezentei comunicări, sesizăm diverse
eclipse în prezenţa acestui ordin călugăresc în istoria catolicismului din partea de
nord-est a României de astăzi.
Acum, la începutul studiului, considerăm că se impun câteva precizări:
*) Societatea lui Isus nu a fost şi nici nu este o societate secretă, "o
masonerie catolică", un stat major sau un nou curent religios în cadrul Bisericii
Catolice - cum cutează unii istorici s-o considere -, ci este un ordin călugăresc,
care urmează carisma întemeietorului lor, sfântul Ignaţiu de Loyola ( 1491-1556),
9
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şi

care, pe lângă cele trei voturi tradiţionale (sărăcie, castitate şi ascultare), are
inclusă şi "ascultarea circa missiones" faţă de urmaşul sfântului Petru.
**) Actualmente, acesta este ordinul călugăresc cu cei mai mulţi membri
din Biserica Romano-Catolică (peste 20.500), prezenţi în 127 de ţări, în diverse
domenii de promovare a credinţei: învăţământ superior, cercetare ştiinţifică,
comunicaţii sociale, în culturarea credinţei, ecumenism etc. În lume sunt 85 de
provincii iezuite, organizate în nouă regiuni. Fiecare provincie este condusă de un
superior provincial, iar întreaga "societate" este condusă de un superior general. E
bine de precizat că actualul Suveran Pontif, papa Francisc, face parte din acest
ordin religios.
***) Deviza ordinului este: Omnia ad majorem Dei gloriam (Toate spre
mai marea slavă a lui Dumnezeu).
Pentru a ilustra cât mai clar şi succint prezenţa iezuiţilor pe teritoriul
actualei Dieceze de Iaşi este necesară o scurtă incursiune în istoria Societăţii lui
Isus înainte de apariţia ei în Moldova, precum şi evidenţierea principalelor
momente din istoria ei în alte zone ale României, în care iezuiţii au avut o
contribuţie mai semnificativă. Trebuie să spunem, din start, că în prezentul studiu
nu ne-am propus decât o simplă şi sumară analiză a temei pe care am enunţat-o,
lăsând cititorului posibilitatea de a trage propriile concluzii şi a le îmbogăţi cu
informaţii ce au fost prezentate de alţi istorici.
paşi ai Societăţii lui Isus
Ca toate ordinele şi congregaţiile călugăreşti, înainte de implantarea lor pe
teritoriul Moldovei, şi Societatea lui Isus a avut o istorie lungă şi sinuoasă.
Debutul ei, care este datat în anul 1540, trebuie corelat cu viaţa şi activitatea
fondatorului, sfântul lgnaţiu de Loyola. De aceea, în cele ce urmează, dorim să
surprindem tangential şi câteva secvenţe din biografia acestuia.
Ignaţiu Lopez s-a născut în anul 1491, în castelul Loyola din Ţara Bascilor
(Spania), într-o familie nobilă, fiind ultimul dintre cei 13 copii ai soţilor Beltran
lbannez de Onaz şi Maria Sanchez de Licona. De mic, a primit atât o bună
formare umană cât şi militară. Alături de tatăl său şi de alţi slujbaşi ai castelului,
copilul Ignaţiu a participat la multe campanii militare de extindere a posesiunii
bascilor, dar şi de apărare a teritoriilor pe care tatăl său le poseda, ceea ce va face
şi după ce, la vârsta de 15 ani, a rămas orfan de tată. În anul 1506 îl găsim pe
Ignaţiu în slujba unui ministru al regelui Ferdinand, Juan Velazquez de Cuellar 1•
După moartea acestuia, survenită în anul 1517, Ignaţiu intră în slujba ducelui de
Najera, Anton Manrique. În cadrul unei incursiuni armate de apărare a cetăţii

Primii

1

Andreas Falkner, Paul Imhof, lgnatius van Loyola und die Gesellschafl Jesu 1491-1556,
Wiirzburg, 1990, p. 34-41.
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Pamplona, în anul 1521, Ignaţiu a fost rănit grav ŞI internat în mănăstirea
2
călugărilor benedictini de la Monserrato •
Perioada de timp pe care a petrecut-o acolo i-a adus lui Ignaţiu atât
vindecarea trupească, dar mai ales cea sufletească. Fiind rănit la piciorul drept,
Ignaţiu a trebuit să stea ţintuit la pat o lungă perioadă de timp. În această stare a
citit mai multe cărţi, printre care o carte conţinând viaţa lui Isus Cristos şi a unor
sfinţi 3 . "Aceste lecturi I-au însufleţit şi a simţit dorinţa să-I urmeze pe Cristos.
Începu astfel o lungă perioadă de pelerinaj exterior şi interior"4• Entuziasmat de
viaţa sfinţilor Francisc din Assisi şi Dominic, în toamna anului 1521, Ignaţiu se
hotărăşte să abandoneze cariera militară şi să devină "soldat al lui Cristos". În
acest sens, în primăvara anului 1522 face mai multe pelerinaje la diverse sanctuare
din împrejurimile localităţii natale 5• Acestea I-au dus la "o intensă experienţă
6
spirituală", sintetizată în arhicunoscuta lucrare Exerciţii spirituale • Pentru a
continua această experienţă mistică, în anul 1523 a făcut un pelerinaj la locurile
sfinte, după ce se "rătăcise" frin Roma, unde s-a întâlnit şi a discutat cu papa
Adrian al VI-lea ( 1522-1523) . Cuprins de dorinţa ostăşească de a apăra locurile
sfinte, Ignaţiu ar fi dorit să rămână în Palestina, dar este constrâns să se întoarcă la
Barcelona8 . Aici s-a dedicat studiilor filosofice şi teologice, perioadă în care a
găsit mai mulţi tineri însufleţiţi de dorinţa de a-l sluji pe Cristos şi Biserica.
Transferându-se la Alcala şi apoi la Salamanca, din cauza unor probleme cu
autorităţile locale, Ignaţiu şi colegii săi -numiţi de acesta "prieteni întru Domnul"
9
-,îşi continuă formarea teologică la Paris .
Anul 1534 a reprezentat pentru Ignaţiu şi "prietenii" săi (Petru Favre,
Francisc Xaveriu, Iacob Laynez, Alfons Salmeron, Simon Rodriguez şi Nicolae
BobadillaJ punctul forte de constituire a unei "societăţi" în slujba lui Isus şi a
Bisericii 1 • In acel an, la 15 august, în biserica de pe Montmartre (Paris) aceştia au
depus primele voturi de sărăcie şi castitate, cu dorinţa fermă de a fi mereu la
dispoziţia succesorului sfântului apostol Petru- papa de la Roma 11 •

1

Josef Stierli, Ignatius van Loyola. Aufder Suche nach dem Willen Gottes, Mainz, 1990, p. 24-26.
După unii biografi ai sfântului lgnaţiu, aceste cărţi ar fi fost: Viaţa lui Cristos, de Rudolf
Certosinus şi Legende de aur, de Iacob Varazze.
4
Citat preluat de pe site-ul www.iezuiti.ro.
5
Josef Lenzenweger, Peter Stockmeier, Karl Amon, Rudolf Zinnhobler, Storia delia Chiesa
Cattolica, Milano, 1995, p. 524.
6
Ignaţiu de Loyola, Exerciţii spirituale, Iaşi, 1996.
7
August Franzen, Breve storia delia Chiesa, Brescia, 1982, p. 320.
8
Rogelio Garcia-Mateo, lgnacio de Loyola. Su espiritualidad y su mundo cultural, Bilbao, 2000,
3

r·Josef
12-18.. .
.
Stterh, op. eli., p. 41.
10

Diethard Klein, Das grosse Hausbuch der Heiligen, Pattloch, 1995, p. 365.
***, Weltgeschichte in Daten, Viena, 1987, p. 104; Josef Lenzenweger, Peter Stockmeier, Karl
Amon, RudolfZinnhobler, op. cit., p. 525.
11
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După

ce a obţinut doctoratul în filosofie la Paris, în anul 153 7, Ignaţiu a
întreprins o călătorie în Italia, unde a fost hirotonit preot la Veneţia. Împreună cu
doi dintre "prietenii" săi, Ignaţiu s-a îndreptat spre oraşul Roma, în apropierea
căruia (la Storta) a trăit "o nouă şi extraordinară experienţă". Aceasta l-a
determinat să renunţe la planul de a merge din nou în Ţara Sfântă şi i-a întărit
dorinţa de a forma o congregaţie călugărească 12 • Un an mai târziu, la 20 noiembrie
1538, Ignaţiu şi "asociaţii" îşi pun toată activitatea lor în slujba papei Paul al III-lea,
care le încredinţează misiunea de a-i catehiza pe copiii din Roma 3 .
Apreciind munca pe care Ignaţiu şi însoţitorii lui o desfăşurau în Cetatea
Eternă, la 15 aprilie 1539, acelaşi succesor al sfântului Petru aprobă verbal
constituirea Societăţii lui Isus, actul definitiv fiind dat în ziua de 27 septembrie
1540. Prin decretul Regimini Militantis Ecclesiae, papa Paul al III-lea a aprobat şi
binecuvântat noul ordin călugăresc, împreună cu toate structurile care au fost
constituite ulterior 14 • La 8 aprilie 1541, preotul Ignaţiu de Loyola a fost numit
primul superior general al ordinului. După această clarificare organizatorică
"Ignaţiu şi prietenii săi merg în pelerinaj la cele şapte biserici din Roma, după care
depun profesiunea solemna în bazilica «Sfântul Paul din afara zidurilor»" 15 •
În anii care au urmat imediat după aprobarea înfiinţării Societăţii lui Isus,
Ignaţiu şi colaboratorii săi au redactat Constituţiile şi au finalizat textul
Exerciţiilor spirituale 16 , aprobat în anul 1548 de papa Paul al III-lea. În anul 1549,
mai mulţi "fraţi iezuiţi" au demarat proiectele de întemeiere a Colegiului
Roman 17 , inaugurat doi ani mai târziu sub coordonarea papei Iuliu al III-lea
(1550-1555) 18 • Acelaşi papă a recunoscut şi reîntărit Constituţiile şi Regulile
Societăţii lui Isus, având şi un cuvânt hotărâtor, în anul 1552, când Ignaţiu de
Loyola s-a opus ferm dorinţei unor "prieteni" de a dizolva ordinul şi de a-1 integra
19
în alte congregaţii tradiţionale din cadrul Bisericii Catolice .
În anul 1553, "obligat fiind de colegii săi, Ignaţiu dictează memoriile sale,
cunoscute sub numele de <<Autobiografie))" 20 . Trei ani mai târziu, sănătatea
fondatorului Societăţii lui Isus se agravează, situaţie ce-l determină să se retragă
12

***, Formen und Stile: Christentum, Koln, 1994, p. 392.
Peter Hartmann, Die Jesuiten, MUnchen, 2001, p. 18.
14
Stefan Kiechle, Clemens Mass, Der Jesuitenorden heute, Mainz, 2000, p. 31.
15
Diethard Klein, op. cit., p. 369.
16
Această carte, după cum atirma sfântul Francisc de Sa1es, .. a născut mai mulţi sfinţi decât
literele scrise în ea". Prin această lucrare, Ignaţiu de Loyola a devenit unul dintre clasicii vieţii
spirituale, deşi nu a creat o nouă spiritualitate. Cartea este un manual al creştinului obişnuit, al
celui care luptă pentru mântuire.
17
Din anul 1873 şi în prezent, acest colegiu se numeşte Universitatea Pontificală Gregoriană.
18
Martin Greschat, Elio Guerriero, Il grande fibra dei papi, voi. II, Milano, 2000, p. 445.
19
Jesuitengift wie es unter Clemens XIII. entdeckt, unter Clemens XIV unterdriickt und unter Pius
VI. noch fortschleicht, ader der Jesuit in fiinferlei Gestalten, manuscris din anul 1784 şi păstrat în
Biblioteca Naţională a Austriei, fond Manuscrise, nr. 73.Aa.l99.
2
Citat preluat de pe site-ul www.iezuiti.ro: Cronologia vieţii sfântului Ignaţiu de Loyola.
13

°

12
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într-o casă de pe Colina A ventino de lângă Roma. Acolo a murit în ziua de 31
iulie 1556 21 , dată la care ordinul avea peste 1.000 de membri.
La moartea fondatorului, iezuiţii erau deja răspândiţi nu numai în Italia, ci
şi în diferite alte ţări din Europa, Africa, America şi Orientul Îndepărtat. Se cuvine
să amintim aici deschiderea misionară pe care a dobândit-o acest ordin prin
exemplul dat de "fraţii" Francisc Xaveriu Alexandru Valignano, Robert de
Nobili, Petru Claver, Eusebiu Chino şi alţii 22 . Fiind implicaţi în diverse sectoare
pastorale şi didactice, iezuiţii s-au răspândit foarte repede. Cu toate că membrii
acestui ordin erau riguroşi selectaţi, numărul candidaţilor creştea mereu, ceea ce
aducea Societăţii lui Isus un prestigiu deosebit, dar şi o activitate diversificată şi
rodnică 23 .
Un aspect semnificativ al Societăţii lui Isus, care a constituit de altfel şi
elementul promotor în diferite ţări fără o tradiţie catolică îndelungată, a fost
24
"calitatea pedagogică pe care o aveau şi o imprimau tuturor" membrii acestui
ordin. Astfel, iezuiţii se remarcă în diferite descoperiri tehnice, activităţi
ştiinţifice, astronomie, expediţii geografice, investigaţii medicale, proiecte
urbanistice etc., având uneori şi intervenţii politice decisive în diverse colţuri ale
lumii 25 . Astfel, Societatea lui Isus a devenit "prima forţă intelectuală şi
26
educaţională a Bisericii" •
27
Această înflorire a Societăţii lui Isus a fost curmată treptat , punctul
culminant constituindu-1 anul 1773, când, din cauza unor ostilităţi ivite în sânul
membrilor ordinului, dar mai ales a influenţei regelui Franţei şi a împărătesei
Maria Tereza, papa Clement al XIV -lea (1769-1774) a decis, la 21 iulie 1773, prin
21

Diethard Klein, op. cit., p. 365.
Trebuie să amintim că unii dintre aceştia au fost ridicaţi la cinstea altarelor, fiind cinstiţi ca sfinţi
ai Bisericii Catolice. Din viaţa lor, hagiografii au evidenţiat atât virtuţile creştine, dar şi rolul
important pe care I-au avut în răspândirea Societăţii lui Isus. Astfel, Diethard Klein, în lucrarea
Das grosse Hausbuch der Heiligen, apărută la Pattloch în anul 1995, redă cu lux de amănunte
;•primi.i paş~" pe care .s~cie~ate.a .lui Isu~ i-~ .f!tcu~ în India, Japoni.a: ~oreea, America de Su~ .etc ....
- O smteza a acestei raspandm a Soc1etaţu lUI Isus se poate citi m: ***, Kunst und Sp1ntuahtat
der ersten Jesuiten, MUnchen, 1997.
2
~ ***, Meyers Grosses Handlexikon 2000, Mannheim-Leipzig-Viena-Ztirich, 2000, p. 426.
25
Cei interesaţi să citească mai multe despre aceste "elemente pedagogice" ale Societăţii lui Isus,
pot accesa site-ul www.jesuiten.de/geschichte: Geschichte bis 1773.
26
Andreas Falkner, Paul Imhot~ op. cit., p. 64.
27
Motivele suprimării Societăţii lui Isus au variat de la o ţară la alta. De exemplu, în Portugalia se
lua în considerare faptul că indienii din Brazilia se răsculaseră împotriva distrugerii reducţiunilor
lor din cauza misionarilor iezuiţi. În Spania, iezuiţii au fost acuzaţi că au pus la cale un complot
împotriva regelui. În Franţa, Ordinul Iezuit a fost considerat răspunzător de falimentul financiar al
procuratorului misiunilor din Insula Martinica. Prin urmare, suprimarea iezuiţilor în aceste teritorii
a avut loc treptat: în coloniile dominate de portughezi în anul 1759, în cele coordonate de casa
regală spaniolă cu doi ani mai devreme, iar în Franţa în anul 1762. (cf. Rogelio Garcia-Mateo, op.
cit., p. 121-143; Albrecht Liess, Die Jesuiten in Bayern 1549-1773. Ausstellung des Bayerischen
Hauptstaatsarchivs und der Oberdeutschen Provinz SJ, WeiBenhorn, 1991, p. 99-121 ).
22
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documentul Dominus ac Redemptor, suprimarea temporară a Societăţii lui Isus 28 .
Amintind acuzele aduse ordinului, papa îşi justifică decizia pe motivul că "atât
timp cât Societatea lui Isus va exista, nu va fi pace şi înţelegere, iar membrii ei nu
29
mai pot desfăşura o activitate folositoare Bisericii" . La acea dată, ordinul avea
aproape 25.000 de membri, răspândiţi în aproape o sută de colegii, şcoli, seminarii
şi mănăstiri. Amintim doar câteva dintre cele mai renumite: Alt5tting, Augsburg,
Burghausen, Dillingen, Eichstatt, Freiburg, Fribourg, Ingolstadt, Innsbruck,
Konstanz, Lima, Lucerna, Mexico, Milano, MUnchen, Neuburg, Paris, Roma,
Rottenburg, Valencia, Viena etc 30 . Superiorul general al Societăţii lui Isus a fost
închis în Castelul "Sant' Angelo", iar bunurile ordinului au intrat în posesia
autorităţilor politice 31 .
Unii istorici consideră această suprimare a Societăţii lui Isus "o înfrângere
morală a papalităţii, care a cauzat lipsuri mari în ţările de misiune şi în activitatea
pastorală a Bisericii din Europa, în special în domeniul educaţiei tineretului" 32 •
Alţii, în schimb, susţin că "suprimarea acestui ordin a fost un avantaj pentru
Societatea lui Isus, căci a putut reapare la începutul secolului al XIX-lea
înconjurată de aureola martiriului" 33 . Celelalte ordine, care în timpul Revoluţiei
franceze au avut şi ele de suferit, au trebuit să înceapă totul de la capăt, dar fără a
. '1 or")4 .
avea "aureo 1a .tezmţt
Mulţi credeau că prin suprimarea iezuiţilor se va restabili o perioadă de
"linişte politică internaţională", dar nu a fost aşa decât pentru perioade scurte de
timp. Ideologia atee a iluminismului, schimbările politice şi consecinţele
Revoluţiei franceze au cauzat alte neajunsuri Bisericii 35 . Totuşi, după numeroase
tratative, suprimarea Societăţii lui Isus a fost anulată în ziua de 7 august 1814 de
către papa Pius al VII-lea (1800-1823), prin bula "Sollicitudo omnium
Ecclesiarum "36 . Este bine să amintim că în această perioadă, deşi în unele teritorii
au fost persecuţii puternice împotriva iezuiţilor care nu voiau să renunţe la ordin,
"cele mai puternice centre iezuite s-au menţinut în Rusia şi Prusia, unde ţarina
Ecaterina a II-a şi regele Friedrich al II-lea au refuzat să aplice decizia de
suprimare a Societăţii lui Isus" 37 •
28

Isabella Ackerl, Walter Kleindel, Die Chronik Osterreichs, Viena, 1994, p. 186; August
Franzen, op. cit., p. 337.
29
Giacomo Martina, Storia delia Chiesa da Lutero ai nostri giorni, voi. II, Brescia, 1994, p. 273.
30
Albrecht Liess, op. cit., p. 133; Bemhard Duhr, Geschichte der Jesuiten in den Lăndern
deutscher Zunge, Regensburg, 1928, p. 87-124.
31
Josef Lenzenweger, Peter Stockmeier, Karl Amon, Rudolf Zinnhobler, op. cit., p. 525-526;
August Franzen. op. cit., p. 322.
32
Giacomo Martina, Storia delia Compania di Gesu in Italia (1814-/983), Brescia, 2002, p. 254.
33
Vincenzo Gioberti, Gesuita moderna, Paris, 1847, p. 143.
34
August Franzen, op. cit., p. 342.
35
Cf. Herve Yannou, lezuiţii şi compania, Bucureşti, 2008, p. 47-51.
36
Andre Ravier, lgnatius van Loyola griindet die Gesellschaft Jesu, Wilrzburg, 1982, p. 164-171.
37
Citat preluat şi tradus de pe site-ul www.jesuiten.de/geschichte: Geschichte nach 1773.
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Anii care au urmat după ridicarea suprimării au constituit o nouă perioadă
de înflorire a Ordinului iezuit. Treptat, aceştia au căutat şi găsit şi alte mijloace de
evanghelizare, precum cursurile şi conferinţele ştiinţifice ţinute în teatre publice
sau în pieţele oraşelor 38 • Tot acum s-a dezvoltat apostolatul exerciţiilor spirituale,
precum şi gruparea laicilor în "Apostolatul rugăciunii", care a cunoscut o
răspândire mondială până la 40.000.000 de înscrieri şi peste 150 de reviste 39 • La
toate acestea se adaugă interesul crescând al laicilor faţă de studiul ştiinţelor
exacte, propuse de iezuiţi în cadrul unor institute specializate atât în Europa, dar
40
mai cu seamă în ţările de misiune, unde s-au dezvoltat într-un ritm alert •
Acest ritm se verifică şi pe teritoriul ţării noastre. În peregrinarea lor spre
teritoriile nordice sau estice, unii membrii ai Societăţii lui Isus au trecut şi prin
provinciile româneşti, dar n-au iniţiat activităţi concrete decât după ce li s-a cerut
în mod expres acest lucru. În acest sens vom surprinde succint formarea primelor
case şi instituţii ale iezuiţilor în Transilvania şi Valahia, după care vom aborda
mai multe aspecte din activitatea iezuiţilor pe teritoriul Moldovei.
Răspândirea iezuiţilor În România
Ecoul succeselor pe care iezuiţii le aveau în diverse ţări ale Europei a ajuns
şi la cunoştinţa principilor şi domnilor care stăpâneau în acele vremuri teritoriul
de astăzi al României, chiar imediat după constituirea ordinului.
Prima venire a iezuiţilor în partea nord-vestică a ţării noastre a fost
consemnată în anul 1561. Se ştie că în acea vreme, în teritoriile maghiare ocupate
de turci, episcopii catolici nu au mai putut să-şi ocupe vechile reşedinţe. Astfel,
mitropolitul din Esztergom (Gran) a trebuit să-şi mute reşedinţa la Târnava. În
anul 1554, pentru acest scaun a fost numit arhiepiscop Nicolae Olahus (14931568), fost secretar al reginei Maria a Ungariei. Acesta, în anul 1561, îi cheamă
aici pe iezuiţi, iar după cinci ani deschide primul seminar din ţară. După anul
1570, din cauza conjuncturii politice, misionarii iezuiţi au părăsit Transilvania,
dar numai pentru o scurtă perioadă de timp, urmând să revină după aproape un
deceniu.
În vara anului 1579, principele Ştefan Bathory a cerut conducerii
Ordinului Iezuit să trimită mai mulţi fraţi în Transilvania întrucât intenţiona să
deschidă un colegiu la Cluj. Analizând bine situaţia, misionarii iezuiţi au ajuns din
nou oficial pe teritoriul României în ziua de 20 octombrie 1579. Principele
Bathory le-a dăruit cele necesare pentru amplasare şi trai, stabilindu-le reşedinţa la
Mănăştur, un sat foarte aproape de târgui Cluj. Doi ani mai târziu, în 1581,
41

38

Michael Sievernich, Gtinter Switek, lgnatianisch. Eigenartund Methode der Gesellschaft Jesu,
Freiburg-Basei-Wien, 1990, p. 212-264.
39
***, Formen und Stile: Christentum, op. cit., p. 393-394.
~o Martin Greschat, Elio Guerriero, op. cit., voi. II, p. 756-757.
~ 1 Din lipsa unei bibliografii ample şi a spaţiului temporal dedicat acestui studiu, nu am putut
dezvolta prea mult informaţiile cuprinse în acest capitol.
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proiectul principelui a devenit realitate, deoarece s-a deschis la Cluj primul
colegiu de pe teritoriul actual al României, care a devenit ulterior sediul unei
universităţii, cu facultăţi de teologie, filosofie şi drept. În acelaşi an, iezuiţii şi-au
deschis o casă şi în oraşul Alba-Iulia, cu intenţia clară de a deschide şi o şcoală,
ceea ce s-a realizat în anul 1585. Între timp, în anul 1584, iezuiţii au reuşit să
deschidă o casă şi în oraşul Oradea.
Deşi aveau o activitate rodnică în toate oraşele unde aveau case şi instituţii
de învăţământ, din cauza expansiunii calvinilor, iezuiţii au fost siliţi, în anul 1588,
să-şi înceteze activitatea în Transilvania. Profitând de bunătatea şi deschiderea
culturală a domnului Petru Şchiopul ( 1574-1579; 1582-1591 ), ei se refugiază în
Moldova42 , mai exact în oraşul Cotnari, aşa cum vom analiza mai pe larg în
secţiunea ulterioară. Starea conflictuantă dintre catolicii şi calvinii din
Transilvania nu a durat decât vreo opt ani, după care preoţii iezuiţi sunt rechemati
să continue activitatea didactică pe care au început-o în oraşele amintite mai sus.
Mai mult, în anul 1593 au reuşit să deschidă un nou colegiu în oraşul Odorheiu
Secuiesc.
Imediat după unirea românilor, realizată de Mihai Viteazul în anul 1600,
fiind influenţat de diverse curente occidentale ostile Societăţii lui Isus, principele
Gabriel Bathory caută motive pentru a stopa activitatea acestora. Expulzarea lor
s-a realizat totuşi în anul 161 O, dar pentru a scurtă perioadă de timp. Revenind în
Transilvania, în anul 1615 iezuiţii au reînfiinţat colegiile din Cluj şi Alba-Iulia,
care vor avea o existenţă mult mai lungă şi mai prolifică. Spunem mai lungă şi nu
foarte lungă, deoarece în anul 1652 a avut loc a treia expulzare a iezuiţilor din
Transilvania, promotorul acestei acţiunii fiind principele Rakoczy Istvan.
Ca şi în anul 1588, iezuiţii şi-au găsit refugiul în Moldova, unde episcopul
de la Bacău şi domnul le încredinţează două parohii centrale - Cotnari şi Iaşi - cu
perspectiva ca în aceste oraşe să deschidă şi instituţii de învăţământ. Aceste
proiecte s-au realizat rapid, dar iezuiţii au fost nevoiţi să se retragă şi din
Moldova, în anii 1672 şi 1683, din cauza invaziei turcilor.
După restabilirea momentană a păcii în teritoriile Moldovei şi
Transilvaniei, iezuiţii au revenit la proprietăţile pe care le aveau în aceste zone şi
au continuat atât activitatea pastorală cât şi cea didactică. Un sector important în
care s-au evidenţiat iezuiţii în acea perioadă a fost efortul pentru realizarea unirii
dintre Biserica Ortodoxă Română şi cea Romano-Catolică. Această unire era
considerată cea mai bună modalitate pentru a stopa extinderea calvinilor. Unirea
realizată în anul 1700 a fost posibilă datorită sprijinului Imperiului Habsburgic şi
a cardinalului de Esztergom, Leopold Kollonich.

~ 2 După cercetările unor istorici, în acel an s-au refugiat în Moldova doar trei iezuiţi: Mihai

Becanus, Anton Chrisanus şi Iacob Eggenius. (cf. George Juhasz, Moldovai csango-magyar
okmaytrir (1467-1706). voi. 1, Budapesta, 1989, p. 101)
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[mediat după constituirea Bisericii Române Unite cu Roma, iezuiţii s-au
preocupat să-şi extindă activitatea şi în alte oraşe din Transilvania. Astfel, în anul
1726 au deschis o şcoală la Timişoara, iar doi ani mai târziu s-au instalat la Târgu
Mureş.

Suprimarea generală a Societăţii lui Isus a fost impusă şi pe teritoriile
La acea dată, iezuiţii aveau şcoli, biserici, case şi terenuri la Cluj,
Alba-lulia, Odorheiu Secuiesc, Timişoara, Târgu Mureş, Sibiu, Braşov, Satu
Mare, Baia Mare, Gheorghieni, laşi, Horleşti, Toxobeni, Cotnari, Cernăuţi etc.
Deşi au revenit în provinciile româneşti imediat după reînfiinţarea
ordinului, activitatea iezuiţilor nu a fost atât de rodnică ca în secolul al XVm-lea.
Aşa cum vom trata pe larg în capitolele următoare, iezuiţii vor desfăşura o
activitate rodnică la laşi, unde li se încredinţează şi conducerea Seminarului
diecezan.
Din activitatea Societăţii lui [sus în România Mare, adică după unirea de la
l Decembrie 1918, putem aminti câteva momente semnificative: în anul 1918
iezuiţii din România s-au constituit într-o "misiune", dependentă mai întâi de
Provincia Belgiei, iar apoi de Provincia Poloniei; în anul 1936 aceasta, având deja
peste 30 de membri, a devenit "viceprovincie", având ca prim viceprovincial pe
părintele George Fireza; în anul 1948, iezuiţii sunt constrânşi să-şi înceteze
activitatea în România- ca de altfel toate ordinele şi congregaţiile călugăreşti.
Climatul de libertate religioasă creat în România după anul 1990 a permis
iezuiţilor să se întoarcă şi să reînceapă noi activităţi. Aceştia s-au stabilit la Cluj,
după care au deschis case la Bucureşti, Deva, laşi şi Satu Mare, în care activează
astăzi aproape 30 de membri: nouă preoţi, trei fraţi şi 17 scolastici.
româneşti.

Primii misionari iezuiţi în Moldova
Cum aminteam mai sus, imediat după înfiinţarea Societăţii lui [sus, prin
Moldova au trecut mai mulţi misionari iezuiţi care se îndreptau fie spre Polonia,
fie spre ţările din Orientul Îndepărtat. Unii dintre ei treceau repede, îndreptându-se
spre locurile de destinaţie, dar alţii zăboveau zile întregi prin comunităţile catolice
din această zonă. Dintre aceştia din urmă îi amintim pe preoţii: Thabuc Fegedin,
care a reuşit, prin câteva predici, să-i readucă la religia catolică pe unii locuitori
43
din "Huşi, Trotuş, Roman şi în cinci sate din jurul acestuia" , [uliu Mancinelli 44
~ 3 Scrisoarea catolicilor din Săbăoani şi alte cinci sate din imprejurimi către .. Propaganda Fide ",

în Antal Horvath, Strămoşii catolicilor din Moldova, documente istorice 1227-1702, Sfântu
Gheorghe, 1994, p. 113-115.
~~ Cf. Relaţia lui Giulio Mancinelli, în ***, Călători străini despre Ţările Române (= CSDTR),
voi. II, Bucureşti, 1968, p. 523-524. Misionarul iezuit Iuliu Mancinelli a vizitat .. Missia, Valahia
superioară şi inferioară, Moldova, Iaşi. reşedinţa principelui acelei ţări şi alte locuri" între anii
1583 şi 1586. În relatarea care a ajuns până la noi, el spune că la Iaşi .. a văzut că aproape toţi
creştinii catolici, care .fitseseră cu câţiva ani În urmă foarte numeroşi. .. , trecuseră, din lipsă de
preoţi catolici, la ritul ortodox".
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şi Francisc Pastis de Candia45 , care au străbătut Moldova în ultimele două decade
ale secolului al XVI-lea şi cărora li s-a procrus să rămână aici mai mult timp,
4
oferindu-li-se "şansa de a fi numiţi episcopi" •
Documentele care ne sunt accesibile şi relatările "călătorilor străini" 47 au
scos la iveală diverse iniţiative ale boierilor din Moldova de a-i chema pe iezuiţi
în teritoriile pe care le posedau pentru a asigura asistenta pastorală a credincioşilor
de religie catolică, a căror comunităţi au fost decimate de calvini şi husiţi întrucât
nu aveau preoţi catolici. Astfel, putem aminti data de 5 septembrie 1587, când
postelnicul Brutti a scris nunţiului Hanibal de Capua, arhiepiscop de Napoli,
cerându-i să trimită în Moldova preoţi iezuiţi "pentru cei 15.000 de catolici din
ţară" 48 . Aceştia trebuiau să cunoască limba moldovenească, germana şi maghiara.
Intrucât aceste cerinţe erau greu de îndeplinit, dorinţa postelnicului nu a putut fi
îndeplinită.

Stabilirea propriu-zisă a iezuiţilor pe teritoriul Moldovei a fost consemnată
în anul 1588, când domnul Petru Şchiopul permite misionarilor alungaţi din
Transilvania să rămână pe teritoriul de la estul Carpaţilor. Aceştia erau: Stanislau
Warszewicz, Ioan Kunig şi Justin Raab 49 • Domnul intenţiona ca prin activitatea
lor să realizeze un climat ecumenic între ortodoc~ii şi catolicii din Moldova 50 ,
sperând chiar să se ajungă la "o unire în credinţă" 1, pentru a stârpi husitismul 52
Francisc Pastis din Candia, Despre catolicii şi bisericile lor din Moldova, în ***, CSDTR, voi.
III, Bucureşti, 1971, p. 634-640.
46
Eudoxiu Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, voi. II, partea a II-a, Bucureşti,
1891, p. 116; cf. ***,Istoria Bisericii Române, voi.[, Bucureşti, 1957, p. 371-372.
47
Aducem în prim plan afirmaţia pe care a tăcut-o Filip Aries în lucrarea Timpul istoriei
(Bucureşti, 1997, p. 96-97), conform căreia nu toţi "călătorii" ne oferă relatări sigure. "Călătorul"
se plimba .. în mijlocul moravurilor stranii şi al peisajelor exotice. (..) Călătoria prezintă cu
indiferenţă anumite observa(ii concrete. Mărturia se mulţumeşte să furnizeze particularităţile unei
existenţe, mai degrabă trăită afectiv decât privită din afară".
48
Eudoxiu Hurmuzaki, op. cit., voi. I, partea[, Bucureşti, 1880, p. 95.
49
Cf. Stanislau Warszewicz, Despre Bartolomeo Brutti, în ***, CSDTR, voi. [([, Bucureşti, 1971,
p. 275-278; Antal Horvath, op. cit., p. 28-31.
5
Celor interesaţi de acest subiect le sugerăm citirea primei părţi a lucrării: Mircea Păcurariu,
Istoria Bisericii Ortodoxe Române, voi. 2, Bucureşti, 1992.
51
Francisc Pali, Le controversie tra i minori conventuali ei gesuiti ne/le Missioni di Moldova, în
Diplomatarium ltalicum, voi. IV, Roma, 1939, p. 136.
52
Trebuie să menţionăm că la acea dată multe dintre localităţile din Moldova au aderat "în bloc" la
credinţa husită. Încă din prima parte a secolului al XV -lea, aceştia au adoptat o strategie
propagandistică puternică, ceea ce a făcut ca mulţi dintre credincioşii catolici să îmbrăţişeze religia
husită. În faţa acestei ofensive husite, episcopii de Baia au căutat să-I determine pe domn să
"oprească valul husit", dar fără succes. Pentru mai multe amănunte legate de această situaţie, vezi:
Nicolae Iorga, Istoria poporului românesc, voi. I, Bucureşti, 1922; Nicolae Bogdan, Românii în
secolul al XV-lea, Bucureşti, 1941; Nicolae Grigoraş, Ţara Românească a Moldovei până la
Ştefan cel Mare (1359-1459), Iaşi, 1978; Nicolae Pantea, Legea strămoşească, Bucureşti, 1934;
Bogdan Haşdeu, Istoria toleranţei religioase în România, Bucureşti, 1992 etc.
45

°
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din Moldova. În acest sens, domnul Petru Şchiopul i-a rugat pe iezuiţi ca în
perioada Postului Mare din anul 1589 să meargă în localităţile în care trăiau
catolici şi să predice "legea care trebuia păzită aşa cum o păzeau bunii şi străbunii
53
voştri" , adică cea catolică. În modul acesta, membrii Societăţii lui Isus care
activau în Moldova au reuşit să stagneze progresul protestantismului şi să iniţieze
chiar o muncă susţinută de a-i readuce pe credincioşii separaţi la unirea cu
Biserica Catolică, fapt concretizat numai într-o parte a Transilvaniei abia către
anul 1700.
Fiind susţinuţi de domn, de sfetnicul Bartolomeu Brutti şi de mitropolitul
Sucevei, Gheorghe Movilă, având aprobarea cardinalului Aldobrandini, cei trei
54
iezuiţi din Moldova au iniţiat chiar un plan care prevedea înfiinţarea unei
episcopii catolice sufragane celei de Lemberg, cum fusese şi cea de Baia şi a unui
seminar pentru clerul indigen la Cotnari 55 . Acest plan, nu a fost dus la desăvârşire
deoarece în anul 1591 domnul Petru Şchiopul a fost înlăturat 56 •
Deşi se bucurau de simpatia şi ocrotirea domnilor Moldovei, fiind în
număr foarte mic, iezuiţii n-au reuşit să aibă o arie mare de răspândire în
Moldova. Mai mult, sub domnia lui Ieremia Movilă ( 1595-1600), cei "15.000 de
catolici din Moldova, în cea mai mare parte saşi şi unguri" 57 sunt ocrotiţi de
domn, situaţie ce permite venirea pe aceste meleaguri a călugărilor franciscani de
la Pera Constantinopolului 58 • Constatând deschiderea acestui domn faţă de
59
catolici, Sfântul Scaun a decis înfiinţarea Episcopiei de Bacău , fapt concretizat
la 17 septembrie 1607, când papa Paul al V -lea (1605-1621) îl numeşte pe
episcopul Ieronim Arsengo 60 • Dintre episcopii care s-au perindat la conducerea
acestei episcopii 61 , pusă sub coordonarea Fraţilor Minori Conventuali, unii nici nu
au fost în ea, iar alţii au vizitat-o foarte rar. Această situaţie 1-a determinat pe papa
Alexandru al VII-lea ( 1655-1667) să-i oblige pe ierarhi să rămână la sediul
episcopiei. Întrucât nici această dispoziţie nu a dat rezultatul scontat, Sfântul
Scaun a trimis numeroşi vizitatori apostolici 62 . Printre cei care au vizitat
comunităţile catolice din Moldova au fost doar foarte puţini iezuiţi, ceea ce a făcut
ca influenţa lor să nu fie prea evidentă, în afară de câteva cazuri sporadice.
Eudoxiu Hurmuzaki, Nicolae Iorga, op. cit., voi. IX, Bucureşti, 1900, p. LXV.
~ Din acest raport, prezentat de părintele Warszewicz nunţiului din Polonia, transpare faptul că

53
5

ritul grecesc trebuia păstrat intact, dar erau necesare câteva corectări doctrinare pentru a duce la
îndeplinire hotărârile Conciliului de la Florenţa din anul 1439.
55
Relaţia primei misiuni iezuite în Moldova, în ***, CSDTR, voi. III, Bucureşti, 1971, p. 279-284.
56
Nicolae Iorga, Din faptele străbunilor, Chişinău, 1991, p. 71-72.
57
Bogdan Haşdeu, op. cit., p. 41.
58
Ioan Vasilescu, Cultul catolic, în Monografia mănăstirii Doljeşti, Bucureşti, 1930, p. 24.
59
Constantin Auner, Începutul Episcopiei de Bacău, în "Revista Catolică", nr. 1 ( 1912), Bucureşti,
1912, p. 383-408.
60
Ieronim Arsengo, Vizita in Moldova, în CSDTR, voi. II, Bucureşti, 1970, p. 504-51 O.
61
Nicolae Iorga, Istoria Bisericii Româneşti, voi. II, Bucureşti, 1930, p. 313-314.
62
Cf. Codex Bandinus, îngrijit de Vasile Urechia, Bucureşti, 1895, p. CLXVI-CLXVIII.
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Această

realitate ne determină ca în continuare să surprindem doar aspecte
fragmentare din cadrul istoriei catolicismului în Moldova şi anume acelea în care
misionarii iezuiţi au avut un rol primordial.
Pe lângă cele consemnate mai sus, trebuie să amintim că prin înfiinţarea
Misiunii Fraţilor Franciscani din Moldova63 , la 25 aprilie 1623, sub conducerea
Congregaţiei De Propaganda Fide, Moldova a fost scoasă de sub influenţa
Poloniei. Totuşi, nobilii polonezi "căutau mereu sectoare noi de influenţă şi
menţinerea misiunii iezuiţilor (polonezi) la Iaşi şi Cotnari"64 . Sub influenţa lor,
domnii Moldovei au acceptat ca pe teritoriul Moldovei să sosească şi alţi
misionari iezuiţi, majoritatea de origine poloneză. Voievozii Moldovei le-au
acordat diferite privilegii l:i scutiri astfel încât au putut constitui două centre
puternice: la Cotnari şi Iaşi 5. Aceste două parohii le-au fost recunoscute iezuiţilor
şi în cadrul sinoadelor diecezane de la Cotnari (1642) şi Bacău (1663) 66 •
Analizând per ansamblu activitatea misionarilor iezuiţi după aceste
evenimente, considerăm oportună tratarea separată a patru aspecte: activitatea
pastorală a iezuiţilor în diverse parohii din Moldova, rolul iezuiţilor în Şcoala de
la Cotnari, activitatea desfăşurată de misionarii iezuiţi în şcolile din Iaşi şi
activitatea formativă desfăşurată în cadrul Seminarului diecezan din Iaşi.
Activitatea pastorală a iezuiţilor din Moldova
Primul dintre vizitatorii apostoliei care a străbătut comunităţile catolice din
Moldova şi au întocmit "rapoarte" către Congregaţia De Propaganda Fide a fost
preotul iezuit Paul Beke. La insistenta domnului Moldovei, Vasile Lupu (16341653), în anul 1642 el a fost trimis din Transilvania în Moldova cu misiunea de a
întemeia o reşedinţă iezuită la Iaşi şi de a deschide o şcoală 67 . După ce a analizat
viaţa credincioşilor catolici din Moldova, străbătând principalele localităţi în care
vieţuiau aceştia, părintele Beke s-a stabilit la Iaşi, conform misiunii primite de la
superiorii săi. Aici a reuşit să se impună în faţa autorităţilor şi a credincioşilor, atât
prin erudiţia de care dădea dovadă, cât şi prin predicile pe care le-a ţinut în
biserică. Fiind ajutat de George Kotnarski, secretarul domnului Vasile Lupu şi de
vizitatorul apostolic Marcu Bandinus, în anul 1645, părintele Paul Beke este
Pentru mai multe informaţii privind acest eveniment, sugerăm citirea sintezei realizată de pr.
Bonaventura Morariu, La Missione dei Frati Minori Conventuali in Moldavia e Valachia ne! sua
prima periodo (1623-1650), Roma, 1962.
64
Iosif Gabor, Ierarhia catolică a Moldovei, voi. II (Episcopia de Bacău), ms., Nisiporeşti, 1970,
p. 143.
65
Cf. Nicolae Iorga, Studii şi documente. voi. I-II, Bucureşti, 1901, p. 416-417.
66
Cf. Alois Moraru, Seminarul Catolic din laşi, 1886 - 29 septembrie - 1996, Iaşi, 1996, p. 10-12;
Anton Despinescu, Preocupări sinodale in secolul al XVII-lea la Episcopia Bacăului, în Buletin
istoric, 2 (2001), Iaşi, 2001, p. 115-118; Anton Coşa, Sinodul diecezan de la Bacău, în Almanahul
"Presa bună" 2002, Iaşi, 2002, p. 33-34.
67
Paul Beke, Relaţie despre Moldova, în ***, CSDTR, voi. V, Bucureşti, 1972, p. 271-285.
63
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numit paroh de Iaşi 68 . Această numire a stâmit nemulţumire în rândul preoţilor
franciscani, ceea ce a dus la o serie de controverse între misionarii iezuiţi şi cei
franciscani, după cum vom analiza în continuare.
În activitatea pastorală pe care preotul Beke a desfăşurat-o ca paroh de Iaşi
a fost ajutat de un alt confrate, preotul iezuit Martin Deszi. Ei au preluat
administrarea bisericii din Iaşi, a casei parohiale din apropiere, precum şi a
terenurilor pe care Biserica Catolică le stăpânea în zona târgului. Această preluare
a bunurilor s-a făcut foarte greu întrucât erau în posesia misionarilor franciscani,
care le stăpâneau din anul 1632. Opunându-se situaţiei create prin această numire,
viceprefectul Misiunii Franciscanilor din Moldova, pr. Gaspare, s-a plâns
superiorului general de la Constantinopol, Francisc Chirchi, rugându-1 să facă
dreptate 69 • Intervenţiile acestuia nu au avut rezultatul scontat de misionarii
franciscani, deoarece iezuiţii erau susţinuţi atât de domnul Moldovei, cât şi de
arhiepiscopul Marcu Bandinus.
Mai mult, în anul 1646 a fost înfiinţată Misiunea Polonă Iezuită pentru
70
Moldova şi Valahia, care a dăinuit în Moldova până în anul 1772 . Chiar dacă
misionarilor franciscani li s-a sugerat "să se acomodeze cu situa~a dată şi
împreună cu iezuiţii să lucreze pentru propovăduirea evangheliei" 1, în anii
imediat următori asistăm la alte divergenţe. Ele au fost mediatizate de Congregaţia
De Propaganda Fide, dar soluţionarea lor a venit mult mai târziu 72 •
După moartea vizitatorului apostolic Marcu Bandinus (27 ianuarie 1650) 73 ,
misionarii franciscani sperau să-şi poată redobândi parohia de la Iaşi. În acest
sens, episcopul Petru Parcevich a scris Congregaţiei De Propaganda Fide şi
superiorului general al Societăţii lui Isus să îl transfere din Iaşi pe părintele Paul
Beke care, "cu răutate şi scrisori false i-a alungat pe călugării franciscani ... , iar
oamenii, femeile, bătrânii şi copiii au asistat la un mizerabil spectacol" 74 • În urma
acestei intervenţii, preotul Paul Beke a trebuit să părăsească oraşul Iaşi, dar
parohia a rămas tot în grija preoţilor iezuiţi. Paroh a fost numit colaboratorul lui
Beke, părintele Martin Deszi 75 • Acestuia urmau să i se alăture şi alţi misionari
iezuiţi.

68

Bonaventura Morariu, op. cit., p. 66.
Ibidem, p. 67.
70
***, Vizita părintelui Petre-Hans Kolovenbach S.J., Superiorul General al Ordinului Iezuiţilor
.. Societatea lui Isus" la laşi, 7-8 septembrie 2002, Iaşi, 2002, p. 5.
71
Francisc Pali, op. cit .., p. 156.
72
Raportul prezentat Congregaţiei De Propaganda Fide de episcopul Marcu Bandinus se poate citi
în ***, CSDTR, voi. V, Bucureşti, 1972, p. 299-345.
73
O scurtă biografie a acestui misionar poate fi citită în: Iosif Gabor, Iosif Simon, Necrolog (/ 6002000), Iaşi, 2001, p. 36.
7
~ George Călinescu, Alcuni missionari catolici italiani, în Diplomatarium ltalicum, voi. 1, Roma,
1925, p. 386.
75
Ibidem, p. 314.
69
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În acelaşi an (1650), susţinuţi de secretarul Kotnarski, se stabilesc la Iaşi
trei misionari iezuiţi din Polonia. Venirea lor a fost privită favorabil atât de către
domnul Moldovei cât şi de către nobilii ţării, deoarece aceştia aveau raporturi
politice şi culturale cu regatul Poloniei. Acestor preoţi (Szczytnicki, Bienecki şi
Basziewicz) li s-au încredinţat, pe lângă activităţile pastorale din cadrul Parohiei
de Iaşi, diferite misiuni pedagogice chiar la curtea domnească. Astfel, preotul
Stanislau Szczytnicki a predat limba latină fiului domnului Vasile Lupu, iar
ceilalţi se ocupau şi de îngrijirea spirituală a persoanelor oficiale care erau în
I aş1·76 .
Între anii 1651 şi 1663 asistăm la o perioadă de înflorire 77 a Misiunii
iezuite din Moldova. Deşi aveau în administraţie doar două parohii (Iaşi şi
Cotnari), cu foarte multe filiale, misionarii iezuiţi au reuşit să se impună ca nişte
promotori ai culturii occidentale şi ca păstori devotaţi misiunilor încredinţate 78 • În
această perioadă ei beneficiază de mai multe donaţii (constând în terenuri) din
partea unor nobili. Iezuiţii primeau toate aceste donaţii şi le treceau în contul
mănăstirilor din Polonia. În cadrul Sinodului diecezan de la Bacău (27 aprilie - 1
mai 1663) se interzice misionarilor iezuiţi practica de "a primi testamente în
folosul ordinului de la credincioşi care sunt pe patul de moarte", întrucât unele
mănăstiri din Polonia pretindeau "să aibă stăpânire de veci în Moldova" 79 .
După Sinodul de la Bacău asistăm la o tendinţă de înlăturare a iezuiţilor
din Moldova, promovată atât de misionarii franciscani, cât şi de preoţii seculari
originari din Moldova. Astfel, după ce în anul 1672 a plecat ultimul misionar din
Iaşi, pr. Adam Waralkowicz, catolicii din Iaşi au rămas timp de trei ani fără
îngrijire spirituală. În anul 1675 coordonarea Parohiei din Iaşi a fost reluată de
misionarii franciscani, dar fără prea mare succes, deoarece catolicii de la curtea
domnească doreau să revină misionarii iezuiţi. Aceştia au revenit în primăvara

76

Cf. Francisc Pali, op. cit., p. 157-158.
Aceasta se datorează şi jertfelor pe care unii misionari le depuneau în folosul credincioşilor.
Spre exemplificare, vom prezenta un fragment dintr-o scrisoare a preotului iezuit Iacob Labenta:
.. Tulburările războinice au început la Il aprilie ( 1653) şi au ţinut până la începutul lunii
noiembrie ... ( ... ) În vremurile acestea grozave, poporului cotnărean, prin grija preoţilor noştri
iezuiţi, nu le-a lipsit ajutorul sufletesc nici în ascunzişul pădurilor. Aici am tăcut un cort decent
pentru săvârşirea sfintei Liturghii. ( ... ) Pentru a fi lângă bolnavii din pădure, trebuia să stai mereu
în frig, vânturi şi ploi de toamnă, în toarne - căci de hrană era numai pâine şi poame sălbatice de
pădure - şi sete, căci apa se găsea cu greu de frica hoţilor care îi urmăreau pe oameni chiar în
ascunzişul pădurii ... ". (Francisc Pali, op. cit., p. 242-243)
78
Putem aminti aici activitatea desfăşurată la Cotnari de misionarul Paul Ulanowski (cf. Francisc
Pali, op. cit., p. 166-170), precum şi construirea unei noi biserici la Iaşi. (cf. George Călinescu,
Alcuni missionari... , op. cit., p. 105; Relaţia lui Giovanni Battista de/ Monte Maria, în ***,
CSDTR, voi. VII, Bucureşti, 1980, p. 216).
79
Multe informaţii privind aceste situaţii pot fi citite în: Vito Piluzzio, Despre misiunea din
Moldova, în***, CSDTR, voi. VII, Bucureşti, 1980, p. 66-114.
77
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anului 1678, în urma convenţiei dintre ambasadorul Gninski şi domnul Anton
Ruset 80 , ocupând aceleaşi parohii: Iaşi şi Cotnari.
Venirea mai multor misionari iezuiţi polonezi a relansat activitatea acestor
parohii doar pentru cinci ani, întrucât în anul 1683 ei se vor retrage din cauza
invaziei turcilor. Din această perioadă îi amintim pe preoţii Martini Cyckler 81 şi
Francisc Tomanowicz 82 .
După semnarea Păcii de la Karlowicz ( 1699), prin care turcii garantau
libertatea cultului catolic şi în Moldova 83 , iezuiţii s-au întors la vechile posesiuni
84
din Iaşi, Horleşti, Toxobeni şi Cotnari . Trebuie să reţinem că "în ciuda
vitregiilor timpurilor şi a evenimentelor politice prin care a trecut Moldova,
iezuiţii şi-au menţinut posesiunea proprietăţilor ... şi chiar dacă, în momentele de
85
grea cumpănă, părăseau ţara, se întorceau îndată după trecerea primejdiei" .
Secolul al XVIII-lea este denumit de unii istorici ca fiind "perioada
controverselor intense dintre franciscanii şi iezuiţii din Moldova" 86 . Punctul de
plecare al acestora îl constituia dreptul de posesiune asupra bisericii şi terenurilor
87
Parohiei Catolice din Iaşi, precum şi modul în care erau administrate acestea • În
cele ce urmează nu ne propunem o rememorare a acestor tensiuni, ci doar
evidenţierea celor care au fost benefice parohiilor conduse de preoţii iezuiţi.
Din documentele care ne-au fost accesibile, constatăm că la începutul
secolului al XVIII-lea misionarii iezuiţi acordau asistenţă spirituală atât în
Parohiile Iaşi şi Cotnari, cât şi catolicilor polonezi sau armeni răspândiţi în alte
colţuri ale Moldovei. Cum aminteam, aceştia au condus în diverse perioade de
timp chiar mai multe şcoli catolice în Iaşi şi Cotnari. În pofida presiunii
misionarilor franciscani, persistenţa iezuiţilor în aceste centre se datorează

°Cf. Francisc Pali, op. cit., p. 182-183.

8

81

Ibidem, p. 264-265.
Cf. Ion Caproşu, Documente privitoare la istoria oraşului laşi, voi. III, laşi, 2000, p. 184-185.
83
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Documente, P. 1078, doc. 25.
8
~ Cei interesaţi de istoricul acestor posesiuni pot consulta colecţia de documente editată de
Episcopia Romano-Catolică de laşi, Departamentul de Cercetare Ştiinţitică, Documenta
Catholicorum Moldaviae, seria A. Documente româneşti, voi. III, Iaşi, 2002, doc. 24-38, 40, 4749,65, 67, 76, 78, 106, 112, 115-116, 124, 129-130.
85
Iosif Gabor, Parohia Catolică laşi, Luizi-Călugăra, 1986, p. 87.
86
Cum am amintit deja, un studiu amplu despre acest subiect a fost realizat de Francisc Pali (Le
controversie tra i minori conventuali e i gesuiti ne/le Missioni di Moldova) şi publicat în ***,
Diplomatarium ltalicum, voi. IV, Roma, 1939.
87
Misionarii aveau un sistem foarte minuţios de evidenţiere a tuturor bunurilor pe care le deţineau,
ceea ce nu era pe placul misionarilor franciscani, care tratau cu mai multă superticialitate
chestiunile de administraţie a parohiilor. Astfel, aşa cum rezultă dintr-un Registru de administraţie
al reşedinţei iezuiţilor din Iaşi (1678-1714) păstrat în Arhiva Episcopiei Romano-Catolice de laşi,
precum şi din diverse alte registre ale iezuiţilor din Provincia Malopolskiej (Cracovia), păstrate
doar în copie în arhiva amintită, putem constata minuţiozitatea cu care tratau iezuiţii "chestiunile
de casă".
82
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domnilor Antioh Cantemir, Mihai Racoviţă şi Nicolae Mavrocordat, care le-au
acordat diverse privilegii.
Din cauza obstacolelor constante pe care misionarii iezuiţi le întâmpinau în
Moldova, în anul 1707, provincialul Stanislau Wdziemborski a considerat că
Misiunea iezuită din Iaşi trebuie retrasă, dar preotul Martin Kiemozycki îl
convinge că împreună cu părintele Zlowski "desfăşoară o activitate pastorală bună
şi nu este cazul să desfiinţeze misiunea". În octombrie 1714, misionarul Martin
Kiemozycki a fost trimis la Kaminiec, iar în locul lui a venit părintele Cazimir
Twardochlebowicz. Acesta avea să părăsească oraşul Iaşi în anul 1717, fapt pentru
care se reîntoarce părintele Kiemozycki. Între timp, misionarii franciscanii
recuperaseră pe cale juridică biserica oraşului şi casa parohială 88 .
Întrucât nu mai aveau dreptul să locuiască în casa parohială din Iaşi,
misionarii iezuiţi de la Iaşi s-au retras la Horleşti, unde aveau mai multe
proprietăţi. În anul 1729 au venit la Iaşi misionarii Iosif Bielicki şi Gaspar
Niezolynski. Aceştia s-au arătat neascultători faţă de prefectul Romuald Cardi,
ceea ce a făcut să se intensifice controversa dintre Misiunea iezuită şi cea
franciscană. Deoarece iezuiţilor nu li s-a mai permis celebrarea Liturghiei în
biserica din Iaşi, în anul 1730, iezuiţii au construit o capelă, dorind să construiască
chiar o nouă biserică în Iaşi. Lucrul acesta nu a fost posibil întrucât comunitatea
catolică din Iaşi era mică, iar unii misionari iezuiţi n-au mai fost apreciaţi de
domnii Moldovei, care le-au interzis pentru perioade scurte de timp colaborarea
89
cu enoriaş ii "paroh iei franciscane" •
Situaţia grea prin care trecea Misiunea iezuită din Moldova l-a determinat
pe provincial să-i înlocuiască pe "misionarii încăpăţânaţi" cu alţii. Astfel, în anul
1735, au venit la Iaşi preoţii Iosif Regarski şi Toma Kozicki, care s-au încadrat
mai bine mentalităţii moldoveneşti şi au redresat situaţia. Activitatea lor a fost
întreruptă de luptele dintre ruşi şi turci, care i-au determinat să părăsească
misiunea în anul 1737 90 •
Şase ani mai târziu, în anul 1743, au venit la Iaşi trei preoţi iezuiţi
maghiari. Această venire a fost facilitată de domnul Constantin Mavrocordat, care
i-a cerut rectorului iezuiţilor din Cluj, preotul Ioan Szegedi, "câţiva călugări
învăţaţi pentru a scrie istoria Moldovei şi a Valahiei", dar şi pentru a contribui la
ridicarea nivelului intelectual şi spiritual al copiilor şi tinerilor din Moldova.
Acceptând cererea, rectorul iezuiţilor de la Cluj şi provincialul iezuiţilor din
Austria i-au trimis în Moldova pe preoţii Andrei Patai, George Szegedi şi Carol
Peterfi. Sosind în Moldova, ultimul dintre ei a rămas în Iaşi pentru a colabora la
elaborarea operei istorice, iar ceilalţi doi se plasau în diferite comunităţi catolice
88

C f. Francisc Pali, op. cit., p. 190-193.
Cf. Emil Dumea, Il catolicesimo ne/la Moldavia Romana ne/ XVIII seca/o, Roma, 1997, p.
110-115.
9
Cf. Francisc Pali, op. cit., p. 199-21 O.
89
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din Misiune pentru activitate pastorală 91 • În modul acesta ei au reînvigorat
credinţa în multe sate cu populaţie catolică. Totuşi, elanul lor nu s-a putut extinde
prea mult, întrucât în anul 1745 acelaşi domn i-a îndemnat să părăsească Moldova
pentru a nu avea probleme cu Înalta Poartă Otomană.
După plecarea iezuiţilor maghiari au rămas în Iaşi doi iezuiţi polonezi. Ei
au reuşit să ridice un oratoriu privat în reşedinţa pe care o aveau, după care au
cerut Congregaţiei De Propaganda Fide permisiunea de a da un caracter public
acestui aşezământ. Cardinalul Bardi nu a permis ca oratoriul să fie public pentru
că "în Iaşi există deja o biserică în care se poate acorda asistenţă spirituală
92
credincioşilor polonezi" , iar activitatea misionară pastorală în capitala Moldovei
era rezervată Misiunii franciscane. Spre sfârşitul anului 1745 au sosit în Iaşi alţi
doi părinţi misionari iezuiţi: pr. Francisc Parzechowiski şi pr. Iosif Wroblewski.
Acesta din urmă, în luna august a anului următor, s-a întors în Polonia, iar în
93
aceeaşi lună a venit în locul său pr. Matei Cwynarowicz . Cei doi preoţi iezuiţi de
la reşedinţa din Iaşi au colaborat până în anul 1759 şi cu preotul Adalbert
Symanowski, după care s-au retras în Polonia. Cum era de aşteptat, din cauza
conflictelor cu misionarii franciscanii, iezuiţii n-au putut desfăşura o activitate
rodnică. Această realitate s-a verificat şi după anul 1765, când în Moldova au sosit
alţi misionari iezuiţi. Amintim doar câţiva dintre ei: Mihai Piotrowski, Iosif
Sasimowski, Alexandru Zaleski şi Biagio Sikorski 94 •
Cum am specificat deja în paragrafele anterioare, la 21 iulie 1773, papa
Clement al XIV -lea a suprimat temporar Societatea lui Isus, ceea ce a făcut ca toţi
misionarii iezuiţi din Moldova să se retragă în Polonia, unde s-au angajat în alte
95
sectoare pastorale •
După ridicarea suprimării Ordinului iezuit (7 august 1814), asistăm la o
relansare a activităţii pastorale pe teritoriul nou înfiinţatului Vicariat apostolic al
Moldovei cu sediul la Iaşi. Activitatea misionarilor iezuiţi nu s-a mai restrâns doar
la oraşele Iaşi şi Cotnari, ci s-a extins foarte mult în Bucovina şi în alte centre
parohiale. Trebuie să amintim şi aici că târgui Cotnari a fost depopulat, astfel
încât misionarii iezuiţi nu mai aveau vreun pretext spiritual să se întoarcă acolo,
. fi'un d vacanta-96 .
paro hIa
În Bucovina au activat mai mulţi preoţi iezuiţi veniţi din Rusia, în urma
unei convenţii dintre superiorul iezuiţilor şi Înaltul Consistoriu mitropolitan din
Lemberg. Numirea lor oficială s-a făcut la 7 decembrie 1822 şi a durat până la 14
91

Cf.!bidem, p. 212-217.
Ibidem, p. 218.
93
Cf. Emil Dumea, op. cit.. p. 142-143.
94
C[ Francisc Pali, op. cit., p. 222-227.
95
AERC Iaşi, document neidentificat, citat de Nicolae Iorga, Studii şi documente. voi. I-11,
Bucureşti, 1901, p. 110-111.
96
C[ Ion Dumitriu Snagov, Le Saint Siege et la Roumanie moderne (1850-1866), Roma, 1982, p.
343.
92
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august 1843. În toată această perioadă, reşedinţa iezuiţilor din Bucovina a fost la
Gura Humorului 97 . Dintre preoţii care au activat în acea zonă îi amintim pe pr.
98
Andrei Pierling, pr. Iosif Steidler şi pr. Franţ Comet .
O altă parohie în care au activat preoţi iezuiţi a fost cea din Bârgăuani,
judeţul Neamţ. În Statistica bisericilor catolice din Moldova 187111872 este notat
faptul că biserica din cărămidă din această localitate a fost construită în anul 1894
sub conducerea preotului iezuit Emest Herden. Acesta a murit în acelaşi an şi a
fost înmormântat sub peretele din partea vestică a bisericii recent ridicate. Trebuie
să notăm că înainte de stabilirea preoţilor iezuiţi la Bârgăuani aceştia au avut
99
reşedinţa la Talpa, care era centru parohial încă din anul 1828 .
Nu trebuie să ignorăm nici contribuţia pe care preoţii iezuiţi au avut-o la
dezvoltarea comunităţii catolice din Botoşani. Această parohie a fost administrată
de ei timp mai mulţi ani în perioada 1885-1939 100 • De asemenea, la Tămăşeni,
între anii 1893 şi 1907, întâlnim cinci preoţi iezuiţi care au lucrat cu fraţii
franciscani 101 .
Pe lângă preoţii iezuiţi care se îngrijeau de păstorirea anumitor comunităţi,
în secolele al XIX-lea şi al XX-lea, întâlnim câţiva preoţi care s-au dedicat
misiunilor populare. Ei au colindat multe din oraşele şi satele în care trăiau
credincioşi catolici, ţineau predici şi stăteau zile în şir la dispoziţia credincioşilor
care doreau să se spovedească. Din rândul acestor misionari iezuiţi 102 îi amintim
pe pr. Iosif Mastaj, pr. Iosif Lipski 103 ( 1860-1935), pr. Ioan Szidlowski, pr. Iacob
Bondi, pr. Felix Wiercinski 104 (1858-1940) şi pr. Cornel Chira (1904-1965).
Activitatea misionarilor iezuiţi care activau pe teritoriul Diecezei de Iaşi a
fost stopată în anul 1948, când a fost "revolu~ionată" întreaga structură
1
bisericească a României, implicit a Episcopiei de Iaşi 5• Chiar dacă Ordinul Iezuit
funcţiona legal pe teritoriul Moldovei, în urma Concordatului din anul 1929 dintre
97

Cf. Arhiva Provinciei lezuite Malopolskiej Cracovia (APM Cracovia), doc. 660/1885, f. 83.
Norbert Glascher, Die Jesuiten in der Bukowina, p. 2-54. Acest referat se păstrează în Arhiva
Institutului Teologic Romano-Catolic din laşi.
99
AERC laşi, dosar 1/1864, f. 354-379.
100
Jdem, dosar 2/1848, f. 23-95.
101
Mai multe informaţii despre activitatea lor se pot citi în studiul Parohia Tămăşeni - repere
monografice (Il), semnat de Marian Gaşpal şi publicat în această publicaţie, nr. 3 (2002), p. 143148.
102
Pentru mai multe amănunte din viaţa şi activitatea lor, vezi Iosif Gabor, Iosif Simon, op. cit.,
Indicator cronologic al comemorări/ar.
103
Cf. Ştiri diverse, în "Viaţa", nr. 1 (ianuarie 1924), Hălăuceşti, 1924, p. 15.
104
Cf. APM Cracovia, doc. 701, f. 41-47.54-57.
105
Despre această "revoluţie" în cadrul Bisericii Catolice din Moldova a raportat Sfântului Părinte
papa Pius al XII-lea, la 5 noiembrie 1956, episcopul Ioan Duma, exilat în acea perioadă în
localitatea Mihail Kogălniceanu din judeţul Constanţa. Acest raport, de 16 file, păstrat în Arhiva
Curiei Generale a Ordinului Franciscanilor Minori Conventuali din Roma, ne-a fost pus la
dispoziţie de prof. dr. Dănuţ Doboş. (S/XX B-56, f. 1-16)
98

26
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia XIII 1 2018
statul român şi Sfântul Scaun , în urma Legii nr. 176 din 3 august 1948, când
bunurile instituţiilor bisericeşti au fost naţionalizate, iar seminariile şi mănăstirile
au fost închise 107 , membrii Societăţii lui Isus din Dieceza de Iaşi au trebuit să se
refugieze în alte ţări.
106

Şcoala iezuiţilor

de la Cotnari
Întrucât în capitolele anterioare am analizat deja activitatea desfăşurată de
preoţii iezuiţi la Cotnari, în această secţiune ne vom referi succint doar la
implicarea misionarilor iezuiţi în dezvoltarea Şcolii latine de aici.
Este ştiut faptul că, în anul 1562, domnul Ion Eraclide Despot ( 1561-1563)
a înfiinţat în acest târg un colegiu 108 pentru "copii de pretutindeni". Instruirea lor
se făcea în mod gratuit, cum era de altfel şi cazarea, şi consta numai în învăţarea
limbii latine. În mod nefericit pentru copiii catolici şi ortodocşi, primii învăţători
ai acestei şcoli implantau diferite erezii protestante, ceea ce a stâmit anumite
animozităţi. Domnul Petru Şchiopul a vrut să pună capăt acestor neajunsuri prin
încredinţarea colegiului misionarilor iezuiţi.
Documentele care ne-au fost accesibile arată că domnul Petru Şchiopul a
insistat în multiple rânduri pe lângă nunţiul din Polonia pentru a trimite la Cotnari
109
câţiva preoţi iezuiţi ca să deschidă o şcoală sau un colegiu • Primii misionari
iezuiţi cărora li s-a încredinţat această misiune (pr. Stanislau Warszewicz - fost
rector al Colegiului iezuit din Dublin, pr. Ioan Kunig, pr. Justus Raab şi un frate
laic) au ajuns în Moldova în ziua de 3 septembrie 1588 10 • După ce au discutat cu
domnul Moldovei strategia pe care trebuiau să o aplice în vederea finalizării
misiunii încredinţate, misionarii iezuiţi şi-au dat seama că prioritatea lor nu era
preluarea colegiului, ci readucerea ereticilor la credinţa adevărată. Din acest
motiv, demersurile pentru preluarea şcolii s-au amânat. Mai mult, frământările
politice din Moldova au împiedicat entuziasmul iezuiţilor legat de "procesul de
unire şi a dialogului dintre reprezentanţii domnului Moldovei şi delegaţii Sfântului
Lege pentru ratificarea Concordatului, în Arhivele Naţionale ale României, Minorităţile
din România (1925-1931), Bucureşti, 1996, p. 371-379.
107
Din zecile de cărţi care au apărut şi dezbat această temă amintim doar câteva de dată recentă:
Sergiu Grossu, Calvarul României Creştine, Chişinău, 1992; Cicerone loniţoiu, Cartea de aur a
rezistenţei româneşti împotriva comunismului, voi. 1, Bucureşti, 1995; Ovidiu Bozgan, România
versus Vatican (Persecuţia Bisericii Catolice din România comunistă în lumina documentelor
diplomatice franceze), Bucureşti, 2000; Gheorghe Pătraşcu, Zile de încercare şi de har - amintiri
din închisoarea, Roman, 2002.
108
Despre începuturile acestui colegiu şi modul în care a fost administrat pentru a răzbate vitregiile
istoriei, sugerăm citirea lucrării: S. Bârsănescu, .. Schola latina" de la Cotnari, Bucureşti, 1957.
109
Eudoxiu Hurmuzaki, op. cit., voi. 1, partea 1, p. 95-111. A se vedea şi documentele publicate de
profesorul Emst Christoph Suttner în lucrările: Kirche und Nationen, Wiirzburg, 1992 şi Bisericile
Răsăritului şi Apusului de-a lungul istoriei bisericeşti, Iaşi, 1998.
11
°Cf. Stanislau Warszewicz, op. cit., în ***, CSDTR, voi. III, Bucureşti, 1971, p. 275.
106
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Scaun" 111 • După înlăturarea domnului Petru Şchiopul (19 august 1591) şi
asasinarea postelnicului Bartolomeu Brutti (martie 1592), misionarii iezuiţi au
părăsit Moldova şi s-au retras în Polonia.
Ei au revenit în Cotnari la începutul secolului al XVII-lea, când domnii
Moldovei le-au încredinţat misiunea de a conduce şcoala domnească de acolo şi
de a da copiilor o educaţie aleasă 112 • Din acea perioadă avem numeroase mărturii
scrise care să ateste prezenţa preoţilor iezuiţi la conducerea Colegiului iezuit de la
Cotnari 113 . Astfel, relatarea episcopului vizitator Petru Bogdan Baksic, din 8
octombrie 1641, menţionează la acea dată existenţa la Cotnari a unei şcoli catolice
114
şi a unui profesor care o deservea • Constatări similare găsim şi în rapoartele
întocmite de misionarul Andrei Bo~oslavic 115 , episcopul Marcu Bandinus 116 ,
preotul Bonaventura de Campofranco 1 7 şi alţii.
În toată această perioadă asistăm şi la mărirea fondului agrar pe care
preoţii iezuiţi îl aveau pentru întreţinerea lor, dar şi a copiilor care frecventau
118
şcoala • Întrucât pentru a ilustra constituirea "moşiei iezuiţilor" de la Cotnari ar
trebui să extindem studiul prea mult, nu vom insista asupra acestui aspect. Tot
acest patrimoniu a trecut ulterior, după suprimarea Ordinului Iezuit (21 iulie
1773), în posesiunea Misiunii Franciscanilor Minori Conventuali din Moldova 119,
iar apoi (în vara anului 1884) în cea a Episcopiei Catolice de Iaşi 120 •
După anul 1650, târgui Cotnari scade în importanţă, ceea ce face ca
numărul locuitorilor să se micşoreze, economia să decadă, iar domnii să nu mai
manifeste interes faţă de şcoala de acolo. Situaţiile grele din Moldova şi
conflictele politice au făcut ca majoritatea comercianţilor care se găseau la
Cotnari, în mare parte catolici, să se retragă pe alte meleaguri şi astfel comunitatea
catolică să scadă numeric foarte mult. Declinul maxim se verifică în anul 1745
când în Cotnari erau doar nouă familii catolice 121 • Această situaţie i-a determinat
pe misionarii iezuiţi să se orienteze mai mult spre Iaşi, unde vor desfăşura o
activitate didactică mult mai rodnică.
111

Iosif Gabor, Ierarhia catolică a Moldovei. op. cit., p. 17.
Cf. Nicolae Iorga, Studii şi documente. voi. 1-11, Bucureşti, 1901, p. 415-419.
113
Arhiva Congregaţiei De Propaganda Fide Roma (= APF Roma), copii în Arhiva Episcopiei
Romano-Catolice de laşi, fond Moldavia, voi. 1, f. 144-146.
114
Cf. Gheorghe Vinulescu, Pietro Diodato e la sua relazione sul/a Moldavia (1641), în
Diplomatarium Italicum, voi. IV, Roma, 1939, p. 114-115.
115
George Călinescu, Altre notizie sui missionari cattolici nei Paesi Romeni, în Diplomatarium
Italicum, voi. Il, Roma, 1930, p. 327-328.
116
Codex Bandinus, op. cit., p. 77.
117
Cf. George Călinescu, Altre notizie... , op. cit., p. 1O1-104.
118
Un studiu interesant în această privinţă a fost realizat de dr. Silviu Văcaru şi publicat în
"Buletin istoric". nr. 3 (2002), laşi, 2002, p. 157-160.
119
Francisc Pali, op. cit., p. 353-354.
120
AERC Iaşi, dosar 2/1855, f. 165-191.
121
Cf. George Călinescu, Altre notizie... , op. cit., p. 184-191.
112
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Şcolile iezuiţilor

din Iaşi
cum reiese şi din primele pagini ale studiului de faţă, atunci când i-au
chemat pe iezuiţi în Moldova, domnii acestui teritoriu au avut în vedere două
obiective majore: menţinerea religiei catolice şi preluarea conducerii unor şcoli.
Dacă primul obiectiv a fost mai uşor de realizat, nu la fel s-a întâmplat cu
deschiderea şi coordonarea şcolilor.
Ca şi în cazul Şcolii de la Cotnari, în Iaşi găsim situaţii similare. De
exemplu, chiar în anul 1589, domnul Petru Şchiopul, după ce discutase cu primii
misionari iezuiţi stabiliţi în Moldova, îi îndemna pe catolici să-şi trimită copiii Ia
şcoala pe care urmau să o deschidă călugării iezuiţi 122 . Apelul domnului nu avea
însă şi o argumentare logistică, fapt ce a făcut ca această dorinţă să nu se
concretizeze decât după mai mult de jumătate de secol.
Prima şcoală a iezuiţilor din Iaşi avea să se deschidă abia în deceniul al
cincilea din secolul al XVII-lea. În anul 1642, la insistenta domnului Vasile Lupu,
a sosit la Iaşi misionarul iezuit Paul Beke cu misiunea de "a întemeia o reşedinţă
iezuită şi a deschide o şcoală" 123 . Fiind sprijinit de domn şi de boieri, după ce a
fost numit paroh de Iaşi, în anul 164 7 preoJii Paul Beke şi Martin Des zi au reuşit
12
să deschidă o şcoală elementară de latină • Locul în care a fost amplasată şcoala
era "foarte bun şi foarte potrivit ca locaş al studiilor" 125 , fapt pentru care iezuiţii
au fost apreciaţi de domn şi de boierii vremii. Ca semn al încrederii pe care o
aveau în aceşti "scolastici", mulţi nobili din Iaşi au permis copiilor lor să
frecventeze "şcoala elementară iezuită" 126 din oraş. Dintre aceştia îi amintim pe
Nicolae şi Ioan Costin - fii ai cronicarului Miron Costin, Manolache Hurmuzaki,
Elia Catargiu, Ioan Paladi, Gabriel Costachi, Iordache Ruset şi alţii 127 . E demn de
notat ca unii dintre elevii care au frecventat această şcoală au trecut la catolicism.
Apreciind roadele pe care le aduceau misionarii iezuiţi din Iaşi 128 , domnul
Vasile Lupu a dorit să le dăruiască un loc mai mare şi bani pentru a se ridica o
şcoală corespunzătoare, dar acesta a întâmpinat opoziţie din partea mitropolitului
Varlaam 129 . De altfel, ierarhii Bisericii Ortodoxe din Iaşi s-au opus categoric
deschiderii acestei şcoli şi au luptat mereu pentru închiderea ei. Uneltirea lor a
Aşa

Cf. Eudoxiu Hurmuzaki, op. cit., vol.l, partea 1, p. 101-103, 116-117 şi 121.
Paul Beke, Relaţie despre Moldova, în ***, CSDTR, voi. V, Bucureşti, 1972, p. 271-285.
124
Cf. Bonaventura Morariu, op. cit., p. 66.
125
Codex Bandinus, op. cit., p. 84.
126
Eudoxiu Hurmuzaki, op. cit., voi. Il, partea a 11-a, p. 421.
127
Nicolae Iorga, Studii şi documente, op. cit., p. 66-67.
128
În acest sens putem exemplifica prin constatarea misionarului italian Renzi, care scria din laşi,
la 24 iulie 1693: "În Moldova acelui timp (este vorba de anul sosirii în Moldova, 1678, n.n.), nu
era nimeni care să cunoască sau să vorbească limba latină decât domnul Miron Costin, mare
cancelar şi protector al ritului catolic ... ( ... ) Acum ( 1693, n.n.), toată floarea nobilimii vorbeşte în
latină, iar mulţi sunt chiar buni tilosoli". (APF Roma, fond Moldavia, voi. 2, f. 280-281)
129
Codex Bandinus, op. cit., p. CVII.
122
123
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avut sorţi de izbândă în momentul în care iezuiţii nu au mai fost susţinuţi de
~
lat ~m preaJma anu lm 1700130 .
domn, ceea ce s-a ŞI ~mtamp
La începutul secolului al XVIII-lea, misionarii iezuiţii au reuşit să
organizeze şcoala, aceasta fiind "prima şcoală catolică românească, în sensul strict
al cuvântului, cu o activitate desfăşurată timp de decenii, dar cu pauze impuse de
condiţiile politice interne şi internaţionale ale vremii" 131 . În anul 1710, iezuiţii au
cerut domnului Nicolae Mavrocordat permisiunea ca să lărgească localul şcolii.
Cererea le-a fost aprobată, dar nu a fost concretizată din cauza divergenţelor pe
care iezuiţii le aveau cu misionarii franciscani, aşa cum am analizat la momentul
potrivit 132 . În pofida multiplelor divergenţe dintre aceştia, şcoala a funcţionat bine
până în anul 1731, când misionarii iezuiţi au fost arestaţi pentru o scurtă perioadă
de timp.
Deşi intenţionau să primească numai copii catolici, datorită conjuncturii
politice, iezuiţii au acceptat ca şcoala lor să fie frecventată de numeroşi fii de
boieri, ceea ce le-a adus persistenta în faţa acuzaţiilor aduse de confraţii lor
franciscani. Pentru a aplana aceste controverse a intervenit însăşi conducerea
Congregaţiei De Propaganda Fide. Aceasta a cerut iezuiţilor să primească în
şcoala lor numai copii catolici, ceea ce nu putea fi transpus în practică de
iezuiţi 133 . Fiind susţinuţi de domnii Moldovei, iezuiţii au redeschis şcoala, care
însă a funcţionat cu un număr restrâns de elevi.
În urma îmbunătăţirii temporale a relaţiilor dintre franciscanii conventuali
şi iezuiţii din Moldova, la 17 mai 1763 prefectul Congregaţiei De Propaganda
Fide a permis acestora din urmă să continue legal activitatea didactică în Iaşi.
Acest avânt nu va dura decât zece ani, căci, în anul 1773, misionarii iezuiţi au fost
nevoiţi să părăsească Moldova.
Repunerea în legalitate a Ordinului Iezuit a adus şi redeschiderea Şcolii
Catolice de la Iaşi. Un rol important în urgentarea acestei deschideri l-a avut
episcopul Iosif Bonaventura Berardi. Relatarea acestuia, din anul 1817,
134
menţionează faptul că la Iaşi s-a deschis o şcoală parohială , unde se preda
gratuit elevilor catolici şi ortodocşi - în limbile română, maghiară şi germană scrierea şi cititul 135 • În lipsa unor documente convingătoare, presupunem că
această şcoală a funcţionat aproape neîntrerupt 136 , până la desfiinţarea ei abuzivă
în ziua de 3 august 1948, când s-a pus în aplicare Decretul 175 privind reforma
o

13

o

o

°Cf. Francisc Pali, op. cit., p. 190.

131

Dănuţ Doboş, Biserica şi şcoala, Iaşi, 2002, p. 42.
Cf. Emil Dumea, op. cit., p. 83-86.
133
Constantin Cowalewski, Proiectul misiunii lui Antonio Possevino în Moldova, în Revista
catolica, nr. 3/1914, Bucureşti, 1914, p. 524.
IH APF Roma, fond Moldavia, voi. 7, f. 145.
135
Iosif Gabor, Dic{ionant! comunită[ilor catolice din Moldova, Bacău, 1996, p. 151.
136
Vasile Urechia, Istoria şcolelor de la 1800-1864, tom Il, Bucureşti, 1892, p. 20 l.
132
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învăţământului

în România. Totuşi, "la sfârşitul activităţii episcopului Anton de
Stefano rămăsese singura şcoală catolică din Moldova" 137 .
Comparativ cu activitatea şcolilor despre care am amintit mai sus, Şcoala
Parohială din Iaşi a fost condusă în cea mai mare parte a existenţei sale de către
misionarii franciscani 138 • Doar sporadic au fost câţiva preoţi sau călugări iezuiţi
care au desfăşurat aici activitate didactică. Acest fapt s-a amplificat spre finalul
secolului al XIX-lea, când misionarii iezuiţi au fost solicitaţi în mod ex~res de
episcopul Nicolae Iosif Camilli să preia atât conducerea Şcolii Parohiale 13 , cât şi
a Seminarului diecezan. Această încredinţare a fost condiţionată de cerinţele
impuse de Ministerul Instrucţiunii şi Cultelor în anul 1884, care dorea
140
recunoaşterea oficială a Şcolii Parohiale din Iaşi . Ministrul Dimitrie Sturdza a
solicitat episcopului ca şcoala să împlinească anumite condiţii pedagogice, ceea ce
necesita "aducerea unor preoţi competenţi" şi "împlinirea ordonanţei ministeriale
141
referitoare la importanţa limbii române în şcoli" • După îndeplinirea acestor
condiţii, autorizaţia de funcţionare a Şcolii Parohiale din Iaşi a fost emisă de
Ministerul Instrucţiunii Publice la 18 noiembrie 1896 142 şi a fost reînnoită în anul
1929 143 .
Pentru obţinerea acestei autorizaţii un rol important I-au avut misionarii
144
iezuiţi , care au preluat conducerea Şcolii Parohiale din Iaşi în anul 1885.
Întrucât despre această conjunctură, care se împleteşte armonios cu implicarea lor
la deschiderea Seminarului diecezan, ne propunem să scriem în paragrafele
viitoare, conchidem acest capitol amintind faptul că, în anul 1896, episcopul
Dominic Jaquet a autorizat deschiderea unei case pentru candidaţii Societăţii lui
Isus, numită "Şcoala Apostolică". Ea a fost închisă în ziua de 5 mai 1900 145 .

Seminarul diecezan din Iaşi sub conducerea preoţilor iezuiţi
După ce am enumerat principalele şcoli şi situaţii în care iezmţn au
contribuit semnificativ, în acest capitol vom aborda succint anticipările,
137

Iosif Pal, Originea catolicilor din Moldova şi franciscanii, păstorii lor de veacuri, Săbăoani
Roman, 1942, p. 203.
138
Arhiva Curiei Generale a Ordinului Franciscanilor Minori Conventuali din Roma (AGO Conv.
Roma), fond Moldavia, S/XX.A-22.
139
AERC Iaşi, dosar l/1861-1929, f. 86-108.
1 0
~ Oficializarea Şcolii Parohiale din Iaşi a fost subiectul mai multor schimburi de scrisori între
episcopii de la Iaşi şi diferiţi miniştri. Arhiva Episcopiei Romano-Catolice din Iaşi este
concludentă în acest sens (dosarele: 111826, l/1861, 211895 etc.).
1 1
~ AERC Iaşi, dosar l/1826, f. 91 şi 93.
In Idem, dosar 211884, f. 178.
IH Idem, dosar 4/1938, f. 23-27.
~~~ ldem, dosar 1/1826, f. 154-155.
1 5
~ Cf. Iosif Petrişor, Cronica Seminarului, în Volum festiv în amintirea evenimentului unic in
istoria Eparhiei de laşi: hirotonirea a 33 absolvenţi clerici ai acestui Seminar, Iaşi, 1939, p. 12.
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demersurile, constituirea şi prima parte a dezvoltării Seminarului diecezan din
Iaşi. Chiar dacă unii cercetători consideră că în abordarea unei astfel de teme
trebuie pornit de la anul 1886, noi considerăm oportună şi evidenţierea
încercărilor care au precedat acea dată.
La mijlocul secolului al XIX-lea, problema misionarismului şi a clerului
indigen devenise foarte acută. Numărul din ce în ce mai mare al catolicilor cerea
un număr mai mare de preoţi. Misionarii erau insuficienţi pentru a face faţă
numărului crescând de comunităţi ce trebuiau deservite. Italia se confrunta şi ea cu
numeroase greutăţi politice, ceea ce făcea ca numărul misionarilor italieni să
scadă şi să crească proporţional numărul misionarilor unguri. La acestea se mai
adăuga faptul că nu puteau cunoaşte bine limba română, ceea ce le îngreuna
activitatea pastorală. Aceste probleme I-au frământat mult pe episcopul vizitator
apostolic Paul Sardi ( 1843-1848), care a încercat să rezolve aceste deficienţe. La
toate acestea se mai adăuga insistenta Congregaţiei De Propaganda Fide, care
cerea "exploatarea elementelor locale şi formarea unui cler indigen". Cu
ajutoarele băneşti primite de la Operele Pontificale din Lion, în anul 1845
episcopul Sardi reuşeşte să deschidă Micul Seminar pentnt seminariştii indigeni.
La început avea şase tineri pe care îi întreţinea din fondurile personale. Pentru
formarea lor, episcopul Sardi l-a chemat special din Galiţia pe preotul iezuit
Dionisie Zachaczewski, despre care nu cunoaştem prea multe amănunte. Dintre
elevii acestui seminar, în vara anului 1846, episcopul Sardi a trimis pentru studii
superioare la Roma pe Gheorghe Bauer 146 , originar din Cluj şi stabilit la Iaşi, şi pe
Samuil Cadar, originar tot din Cluj, iar în anul 1847 şi pe fratele lui Gheorghe
Bauer. Dintre aceştia a ajuns preot doar primul, întrucât seminarul şi-a încetat
activitatea în anul 1848, o dată cu moartea fondatorului, episcopul Paul Sardi 147 •
O altă iniţiativă de proporţii a fost şi cea din luna octombrie 1858.
Demersurile episcopului Sardi au fost preluate şi continuate de episcopul Anton
De Stefano ( 1848-1859), care era prieten apropiat al lui Mihail Kogălniceanu
( 1817 -1892). Prin influenţa episcopului, Programul Partidului Unionist wevedea,
la punctul 25, "organizarea clerului catolic cu toate instituţiile necesare" 48 , aspect
ce a fost transpus în practică în vara anului 1860. În ziua de 14 august a acelui an,
ministrul Cultelor, Mihail Kogălniceanu, aducea la cunoştinţa Misiunii Catolice
din Moldova dorinţa guvernului ca să se înfiinţeze un seminar catolic în satul
149
Săbăoani . Tratativele ulterioare au convenit ca locul pentru deschiderea
1

~ 6 Mai multe informaţii despre viaţa şi activitatea singurului preot care a studiat în seminarul

episcopului Sardi se pot citi în Iosif Gabor, Necrologul Episcopiei Catolice laşi, ms., Bucureşti,
1983, ziua: 23 septembrie.
147
Pentru mai multe detalii despre viaţa şi activitatea acestui episcop, vezi Ibidem. ziua: 19
noiembrie.
148
Ion Dumitriu Snagov, op. cit., p. 401.
149
Cf. Arhiva Institutului Teologic Romano-Catolic Iaşi (AITRC Iaşi), dosar 111860, p. 2. Redăm
o parte din acest document: "Pentru ase pute realisa precatu mai de timpuriu scopulu cătră care
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seminarului să nu fie satul Săbăoani 150 , ci oraşul Iaşi. În acest scop, Camera
Electivă acordă un ajutor pentru organizarea unui început de Seminar Catolic 151 .
Dintr-o scrisoarea adresată episcopului catolic din Iaşi, la 12 octombrie 1860,
reiese ca Seminarul Catolic să fie deschis la Iaşi pe lângă Seminarul Ortodox,
deoarece ambele trebuiau să urmărească acelaşi scop: "naţionalizarea clerului
catolic" 152 . La 15 octombrie acelaşi an, Ministerul Cultelor şi alu Instrucţiunei
Publice din Moldova cere locţiitorului episcopului din Iaşi să aştepte soluţionarea
deschiderii Seminarului până la întrunirea ministerului, unde se vor înainta spre
aprobare proiectul, programul şi statutul necesar organizării Seminarului 153 . La 17
octombrie 1860, delegatul episcopului din Iaşi în vederea soluţionării organizării
seminarului, pr. Eugen Zapolschi, scrie Ministrului Cultelor că scopul
Seminarului este pregătirea de "elemente necesare pentru clerul catolic din
Moldova", iar locul cel mai potrivit pentru localul Seminarului ar fi pe lângă
154
reşedinţa episcopului, "ca să-I poată supraveghea" . După mai multe schimburi
de scrisori, cu aprobarea Ministerului Cultelor şi al Instrucţiunii Publice, Misiunea
Catolică din Moldova a întocmit un proiect de Regulament pentru Seminar 155 ,
care a cauzat multiple discuţii şi controverse, pentru că multe dintre punctele ei nu
conveneau cu practica multiseculară a Bisericii Catolice. Cu toate acestea, înainte
de a demisiona din funcţia de director al Departamentului Cultelor din cadrul
ministerului menţionat mai sus, V.A. Urechia s-a străduit să favorizeze
organizarea Seminarului Catolic din Iaşi alocând, în 1860, suma de 12.000 lei.
Revenind la conducerea departamentului, în 1864, V.A. Urechia a repus în
discuţie problema Seminarului Catolic 156 .
După numeroase demersuri, la 16 octombrie 1864 apare în "Monitorul
Oficial" Decretul Domnesc semnat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza ( 18591866) pentru "înfiinţarea unui Seminar în România de peste Milcov", iar la 20
guvernământulu din tote puterile sale străduesce şi care este naţionalisarea Bisericei Catolice; subscrisulu pe putere votului Adunărei, doresce ca catu mai în grabă săse înfiinţieze unu începutu de
Seminariu Catolicu în satulu Săbăonu. Spre ase pute înse pune în lucrare înfiinţiare unui assemine
institutu, sub-scrisulu nu pote mai nimeritu ase adresa de catu catre Sf. Vostra spre ave invita ca în
unire cu dl. Litinschi, se binevoiţi a vă ocupa cu proiectare regulamentului internu a lui atare
aşiezemantu catu şi cu acea a editicarei localului necesariu pentru grabnica lui deschidere".
150
În acest sat funcţiona deja o şcoală publică, inaugurată la 20 august 1859, unde "se predau şi
obiectele religioase în conformitate cu ritul catolic" (Arhivele Naţionale laşi, fond Documente, P.
1078, doc. 1742), precum şi Şcoala de dascăli, care funcţiona "fără autorizaţia ministerială
legiuită". (Ibidem, doc. 1709)
151
C[ Arhivele Naţionale Bucureşti, fond Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, dosar
176/1860, f. 1-4; AITRC laşi, dosar 1/1860, f. 3.
152
AITRC Iaşi, dosar 1/1860, f. 5.
153
Ibidem, f. 6.
15
~ Ibidem, p. 7.
155
ldem, dosar 111864, f. 9-1 O.
156
Cf. Vasile Urechia, op. cit., p. 230-231.
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octombrie acelaşi an, apare şi Regulamentului Seminarului Catolicu din România
de preste Milcov 157 , aprobat prin Decretul Domnesc nr. 1400, semnat de Ministrul
Justiţiei, Cultelor şi Instrucţiunii Publice, N. Creţulescu. Acest regulament a fost
tradus în limba latină şi înaintat Congregaţiei De Propaganda Fide la 23
decembrie 1864 158 • Regulamentul Seminarului a fost conceput diferit faţă de
Proiectul de Regulament pe care-I înaintase Misiunea Catolică în 1860, fiind
introduse numeroase afirmaţii care nu au putut fi aprobate de autoritatea eclezială
competentă: recunoaşterea numirii unui preot, interzicerea colectării de bani
pentru întreţinerea clerului, limitarea numărului de candidaţi ce voiau să se înscrie
în Seminar, ~roblemele Seminarului trebuiau rezolvate de Ministerul Instrucţiunii
1 9
Publice etc. •
Ministrul V.A. Urechia a insistat şi pentru închirierea clădirilor de pe
strada Colonel Langa, unde urma să se deschidă Seminarul din Iaşi. Aceste
intervenţii au stârnit multe opoziţii din partea multor foruri. Însă, se pare că
guvernul se arăta favorabil catolicilor pentru a-i scoate de sub protectoratul
Austriei. Aceste probleme, însoţite de opoziţia categorică a Congregaţiei De
Propaganda Fide de a accepta Regulamentul de funcţionare a Seminarului,
deoarece Statul voia să se amestece în chestiunile canonice ale Bisericii 160 , au
făcut ca aceste tratative să nu fie soluţionate şi concretizate. În urma acestor
discordante între Biserică şi Guvern problema deschiderii seminarului decretat de
guvern a rămas definitiv abandonată şi nu după mult timp a avut loc abdicarea
domnitorului Alexandru Ioan Cuza (23 februarie 1866), care semnase actul de
înfiinţare. În aşteptarea limpezirii discuţiilor cu Guvernul Român, privind
deschiderea Seminarului, episcopul IosifSalandari (1864-1873) 1-a chemat la Iaşi
pe preotul Dominic Bartozzetti ca să conducă seminarul în cazul în care s-ar fi
deschis 161 • Însă, la 18 martie 1869, pr. C. Barnatisi, prefectul Congregaţiei De
Propaganda Fide, scria episcopului din Iaşi că "atitudinea pe care a luat-o,
refuzând deschiderea unui seminar decretat de guvern, a fost foarte bună" 162 .
După ce a luat parte la lucrările Conciliului Vatican I, episcopul Salandari a
insistat din nou pentru obţinerea aprobării deschiderii unui seminar pentru clericii

Regulamentul se poate citi în forma originală în Vasile Urechia, Opere complete, voi. I,
1883, p. 233-237. El a fost publicat şi de Ion Dumitriu Snagov în lucrarea Le SaintSiege et la Roumanie moderne 1850-1866, Roma, 1982, p. 585-589. Traducerea latină se poate
vedea în AITRC laşi, dosar 1/1864, p. 9-10.
158
APF Roma, fond Moldavia, voi. 12, f. 199-201.
159
AITRC Iaşi, dosar 1/1864, f. 9-10.
160
APF Roma, fond Moldavia, voi. 12, f. 216; AITRC Iaşi, dosar 1/1864, p. Il.
161
Petru Tocănel, Storia delia Chiesa Cattolica in Romania, voi. III, partea a 11-a, Padova, 1965,
p. 528.
162
Cf. AITRC Iaşi, dosar 1/1869, p. 15.
157

Bucureşti,
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indigeni 163 • Nici de această dată nu a primit avizul favorabil. La fel s-a întâmplat
164
şi cu proiectul episcopului Fidelis Dehm, din anul 1880
Toate aceste iniţiative nu au fost de lungă durată. Ele au fost doar la nivel
teoretic sau, atunci când începeau să se concretizeze, din lipsa unui personal
calificat sau a bunurilor materiale, nu puteau fi durabile 165 .
Înainte de a trece la analiza propriu-zisă a demersurilor care au favorizat
deschiderea seminarului diecezan credem că sunt bine venite câteva date despre
contextul social şi cultural al catolicilor din Moldova. Pe fondul revoluţiei socialeconomice ce a bântuit întreaga ţară în secolul al XIX-lea s-au putut sesiza
importante mutaţii pe plan social, deoarece populaţia Moldovei se afla într-o
continuă mişcare. Amintim aici doar creşterea demografică ce a caracterizat
sfârşitul secolului trecut şi faptul că majoritatea populaţiei trăia la sate (peste
80%). În ciuda revoluţiei industriale, ţărănimea a continuat să reprezinte clasa
socială cea mai însemnată din societate 166 • În această categorie socială se încadra
majoritatea catolicilor din Moldova sfârşitului de secol XIX. În Misiunea din
Moldova erau aproape 65.000 de catolici, care trăiau într-un teritoriu cu
aproximativ 2.000.000 de locuitori, dintre care 300.000 erau evrei, 40.000 erau
protestanţi iar restul ortodocşi. Pentru cei 65.000 de catolici, dispersaţi şi separaţi
de distanţe mari, erau 26 de parohii cu 23 de preoţi, dintre care unii erau bătrâni
sau bolnavi 167 . Catolicii dispuneau de 3 7 de biserici din piatră, 60 din lemn şi 15
capele 168 • Din cauza acestor neajunsuri, mulţi dintre catolici trăiau fără îngrijire
spirituală, fără preoţi, fapt ce impunea ca în Moldova să fie mai mulţi clerici, să
fie create noi parohii, să fie fondate mai multe şcoli, colegii etc. În ceea ce
priveşte nivelul de cultură al catolicilor din Moldova sunt elocvente constatările
misionarilor iezuiţi care au activat în Vicariatul Apostolic de Iaşi: "În ceea ce
priveşte institutele şcolare erau: două colegii pentru fete aparţinând surorilor
sioniste, unul la Iaşi 1i unul la Galaţi, trei şcoli grădiniţe, două şcoli pentru lucrări
manuale feminine ... " 69 •
După înfiinţarea Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, la 27
aprilie 1883, mulţi misionari credeau că papa Leon al XIII-lea ( 1878-1903)
intenţiona să înglobeze canonic Vicariatul Apostolic de Iaşi la arhidieceza recent
înfiinţată, asemenea unirii principatelor care avusese loc cu 24 de ani în urmă.
163

Cf. APF Roma, fond Moldavia, voi. 12, f. 209.
Cf. AGO Conv. Roma, fond Moldavia, SXXA.30/1879-1880.
165
Mai multe informatii în: Alois Moraru, Seminarul Catolic din laşi. 1886 - 29 septembrie 1996, Iaşi, 1996 şi /dem, 115 ani de la înfiin{area Seminarului diecezan, în Almanahul .. Presa
bună·· 2001, Iaşi, 2001.
166
Elena Supiur, Formarea intelectualilor în sud-estul european în secolul al XIX-lea, în ***,
Românii în istoria universală, laşi, 1987, p. 427-454.
167
Cf. AITRC Iaşi, dosar 1/1890, f. 122.
168
Cf. APM Cracovia, doc. 70 1, f. 9.
169
Ibidem, f. 1O.
164
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Aceste speculaţii se bazau şi pe faptul că demersurile în vederea înfiinţării
170
Arhiepiscopiei de Bucureşti s-au purtat în secret , aşa cum s-a întâmplat de altfel
şi cu cele referitoare la înfiinţarea Episcopiei de Iaşi. La 27 iunie 1884, prin bula
papală Quae in christiani nominis incrementumm, acelaşi papă hotăra încetarea
Vicariatului Apostolic al Moldovei, care fiinţa din anul 1818, şi decreta înfiinţarea
Episcopiei Catolice de Iaşi. Episcop a fost numit Nicolae Iosif Camilli, fost
vizitator apostolic între 1881-1884, numit episcop de Mosynopolis la 16
septembrie 1881, iar la 27 iunie 1884 episcop titular de Iaşi. Misiunea principală
pe care i-a încredinţat-o papa Leon al XIII-lea, care "stăruia în nenumărate ocazii
ca din ţinuturile misionare să iasă preoţi indigeni, care sunt mai buni cunoscători
ai moravurilor poporului din sânul căruia sunt..." 172 , a fost aceea de a ridica un
cler indigen pentru pastoraţia catolicilor din Dieceza de Iaşi, ceea ce impunea
deschiderea unui seminar diecezan. Această urgenţă s-a observat din faptul că în
timpul Vicariatului Apostolic al Moldovei s-a sesizat lipsa acută de preoţi din
cauza ritmului rapid de creştere a populaţiei catolice. Condiţiile grele în care
trăiau misionarii şi cheltuielile mari pentru întreţinerea lor au generat această idee
fundamentală din decretul de înfiinţare a Episcopiei Catolice de Iaşi.
Chiar înainte de înfiinţarea Episcopiei de Iaşi, după o audienţă pe care a
avut-o la papa Leon al XIII-lea, în anul 1882, episcopul Camilli scria că Sfântul
Părinte l-a îndemnat să înfiinţeze un seminar pentru clerul diecezan sau să pună în
practică ceea ce stabilise cu superiorul general al Ordinului Franciscan, anume
"deschiderea unui seminar franciscan" 173 . Din primele schimburi de scrisori reiese
că au căzut de acord ca la Iaşi să se deschidă un seminar pentru clericii profeşi
care ar fi dorit să rămână în misiune, dar relatările ulterioare evidenţiază
altceva 174 . La 1O august 1883, episcopul Camilli prezintă într-o scrisoare adresată
Congregaţiei De Propaganda Fide proiectul de reformă privind o mai bună
pastoraţie în Misiunea din Moldova. Principalele linii trasate de episcop au fost:
trimiterea de noi tineri misionari în Moldova, deschiderea unui seminar mic în
Misiunea din Moldova, expedierea unui fond pentru misionarii bătrâni şi bolnavi
etc. 175 . În răspunsul dat acestei scrisori, la 13 decembrie acelaşi an, Congregaţia
pentru Răspândirea Credinţei a subliniat necesitatea formării în Moldova a unui
cler indi~en secular, pentru care a sugerat deschiderea unui seminar sau a unui
colegiu. In afară de această iniţiativă se subliniase necesitatea deschiderii unui

°Cf. Marin Theodorian Carada, Dinfrământările trecutului, Bucureşti, 1920, p. 252-253.

17

Cf. AERC Iaşi, dosar Acte constitutive ale Episcopiei de laşi (1815 -1950), nepaginat. O copie a
acestui decret se poate vedea şi în AITRC Iaşi, dosar 1/1884, f. 43.
172
IosifPetrişor, op. cit., p. Il.
173
Petru Tocănel, op. cit., p. 718.
m Felix Wiercinski, Din trecutul Seminarului, în Volum festiv .... op. cit.. p. 23.
175
Cf. AITRC Iaşi, dosar 111883, f. 34-35.
171
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probandat şi a unui noviciat pentru "tinerii ce vor să o~teze pentru Ordinul
Serafic", precum şi "deschiderea unei case pentru religioşi" 1 6 •
Paralel cu iniţiativele evidenţiate mai sus, episcopul Camilli a dus tratative
cu iezuiţii din Provincia Galiţia pentru a veni la conducerea seminarului pe care îl
preconiza. Auzind de aceste intenţii, regele Carol I şi ministrul Cultelor şi
Instrucţiunii Publice îl sfătuiesc pe episcop, pentru a evita neplăceri din partea
altora, "să aducă misionari francezi sau italieni, nu unguri", pentru a prelua
conducerea seminarului. De asemenea, 1-au sfătuit să aibă drept punct de plecare
pentru înfiinţarea seminarului, Şcoala Parohială de pe lângă Episcopia de Iaşi 177 .
Totuşi, episcopul Camilli îi cheamă pe iezuiţii polonezi, care au preluat, în anul
1885, conducerea Şcolii Parohiale şi urmau să cristalizeze Statutul şi
Regulamentul Seminarului.
În vederea deschiderii Seminarului diecezan, preotul Henric Jackowski,
provincialul Societăţii lui Isus din Galiţia, 1-a anunţat, la 28 iunie 1885, pe
episcopul Camilli că "îi va putea pune la dispoziţie chiar la începutul lunii iulie
doi preoţi iezuiţi" 178 (pr. Leopold şi pr. Habeni), apoi încă unul. El urma să vină
personal la Iaşi pentru a conveni asupra "activităţii pe care o vor desfăşura părinţii
iezuiţi în Dieceza de Iaşi" 179 • Având aceste garanţii, la Il iulie 1885, episcopul
Camilli a cerut cardinalului Simeoni aprobarea înfiinţării unui "seminar diecezan
în oraşul Iaşi, ţinând cont că are deja patru preoţi iezuiţi la Iaşi". În încheierea
acestei scrisori episcopul se arăta foarte optimist, deoarece era convins că "nu se
poate refuza o necesitate aşa de stringentă pentru tânăra Dieceză de Iaşi": "Sper ca
Sfânta Congregaţie «De Propaganda Fide» să-mi aprobe această dorinţă. După
părerea mea este unicul mod de a avea un cler indigen, nu pentru a înlocui acum
preoţii din parohiile existente, ci pentru a fonda altele noi, care sunt foarte
necesare".
Având toată încrederea în soluţionarea cererii sale din partea Congregaţiei
De Propaganda Fide, episcopul Camilli a continuat tratativele cu părinţii iezuiţi
sosiţi la Iaşi şi cu provincialul acestora, pr. Henric Jackowski. În scurt timp s-a
ajuns la un consens, iar în ziua de 1 august 1885 s-a încheiat o convenţie (Pactum
inter lllum ac Reverendissimum Episcopum lassiensem et Praepositum Provinciae
Galicianae Societatis Jesu) 180 , care a fost semnată de ambele părţi. Din acest
acord 181 "să instituie superiori şi să admită elevi cât va permite spaţiul. Îndată ce
176

Ibidem, f. 36-37.
IosifGabor, Seminarul Catolic Iaşi, 1886-1986, ms., Luizi-Călugăra, 1986, p. 23-24.
178
AITRC Iaşi, dosar 111885, f. 63.
179
Ibidem, f. 52-53.
180
Ibidem, f. 76-77.
181
Redăm o parte din el: "1. Societatea lui Isus din Provincia Galiţia preia conducerea şcolii
parohiale de băieţi care se afla lângă biserica catolică din Iaşi. (... ) 2. c) Episcopul este liber să
conducă seminarul după regulile canonice în vigoare şi să-i încredinţeze direcţiunea fie Societăţii
lui Isus fie oricăror altor preoţi din clerul regular sau secular. 3. Conducerea şcolii, respectiv a
177
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va fi garantat suficient numărul copiilor sau tinerilor aspiranţi la statutul
ecleziastic, episcopul va deschide seminarul în această casă ... (... ) 7. Pe lângă
aceste servicii, iezuiţii vor putea lua şi altele, fără a periclita viaţa colegiului, dar
nu vor prelua administrarea propriu-zisă a parohiilor sau servicii permanente în
mănăstiri ... ", semnat de "fr. Nicolae Iosif Camilli, episcop de Iaşi şi pr. Henric
Jackowski S.J., superiorul provincial al Societăţii lui Isus din Galiţia", se poate
observa clar că iezuiţii doreau neapărat să deschidă un colegiu şi nu un seminar,
episcopul putând deschide seminarul când ar considera necesar. Despre
deschiderea acestui colegiu documentele din arhivele cercetate nu menţionează
ceva precis.
Între timp, printr-o scrisoare din 13 august 1885, episcopul Camilli a fost
asigurat de cardinalul Giovanni Simeoni de posibilitatea deschiderii Seminarului
diecezan 182 . Cu oarecare întârziere faţă de data fixată anterior, la 25 august au
sosit la Iaşi alţi doi preoţi iezuiţi: Francisc Habeni, ca superior al noii misiuni, ~i
Victor Kalabis, coadiutor. Ei urmau să locuiască lângă reşedinţa episcopului 18 •
Conform demersurilor, preoţii iezuiţi au început munca didactică în Şcoala
Parohială de pe lângă catedrală. Însufleţiţi de părintele Habeni, care a fost numit şi
superior al şcolii, misionarii iezuiţi aduceau roade frumoase. Într-o scrisoare din
11 ianuarie 1886 episcopul Camilli se arăta mulţumit de munca acestor "trei flori:
Wagner, Herden şi Habeni", scriind provincialului de Galiţia despre schimbările
184
semnificative care au avut loc în "şcoala episcopiei" .
În vederea deschiderii Seminarului diecezan, având aprobările necesare şi
baza spirituală asigurată, episcopul Camilli urma să soluţioneze şi baza materială:
clădiri, fonduri pentru întreţinere etc. Corespondenţa purtată de episcop în acest
sens ne dovedeşte optimismul său. Cu un adevărat spirit de umilinţă, episcopul a
apelat la numeroase parohii şi organiza,ii din Franţa, Italia, Belgia şi Germania în
speranţa dobândirii fondurilor necesare 85 • Domnul l-a ajutat şi "planul său de ani"
s-a concretizat. Astfel, având sprijinul a patru iezuiţi (pr. Francisc Habeni, pr.

colegiului, este încredinţată părinţilor Societăţii lui Isus conform constituţiilor lor, rară a fi
subordonaţi unei alte instituţii. ( ... ) 4. Dacă episcopul va dori să pregătească clerici în vederea
ordinelor sacre, părinţii Societăţii lui Isus vor trebui să le predea ştiinţele teologice, până când se
va fi înfiinţat un Seminar diecezan canonic. (... ) 6. În casa pe care episcopul o oferă părinţilor
Societăţii lui Isus, le va îngădui acestora să pună începuturile colegiului şi prin urmare ale şcolii
parohiale, să instituie superiori şi să admită elevi cât va permite spaţiul. Îndată ce va fi garantat
suficient numărul copiilor sau tinerilor aspiranţi la statutul ecleziastic, episcopul va deschide
seminarul în această casă... ( ... ) 7. Pe lângă aceste servicii, iezuiţii vor putea lua şi altele, fără a
periclita viaţa colegiului, dar nu vor prelua administrarea propriu-zisă a parohiilor sau servicii
~ermanente în mănăstiri ... ".
82
AGO Conv. Roma, fond Moldavia, S/XX.A-35.
183
Cf. APM Cracovia, doc. 701, f. 3.
184
AITRC Iaşi, dosar 1/1885, f. 85.
185
AGO Conv. Roma, fond Moldavia, S/XX.A-44.
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Emest Herden, pr. Augustin Wagner şi un magistru) 186 şi aprobarea Congregaţiei
De Propaganda Fide, la 29 septembrie 1886, "sub auspiciile Celui Preaînalt şi a
şefului miliţiilor cereşti: arhanghelul Mihail" 187, episcopul Camilli a declarat
deschis Seminarul Catolic al Episcopiei de Iaşi.
Din cauza lipsei fondurilor necesare construirii unui edificiu propriu,
seminarul a fost deschis în clădirea folosită şi de episcopul Paul Sardi, edificiu
restaurat şi dat în folosinţă la 1O octombrie 1886, în ziua sfântului Francisc
Borgia, când s-a celebrat o sfântă Liturghie solemnă, prin care "superiorii şi elevii
Seminarului au mulţumit împreună Domnului pentru marele dar pe care l-a făcut
Bisericii din Moldova li au implorat ajutorul divin în rezolvarea problemelor care
se vor ivi pe viitor" 18 . Rector al seminarului a fost numit pr. Francisc Xaveriu
Habeni, care era şi superior al Misiunii iezuiţilor de la Iaşi 189 .
Chiar de la deschiderea seminarului, episcopul Camilli a ţinut să traseze
liniile după care se va ghida funcţionarea internă a acestei instituţii, precum şi
normele necesare unei bune desfăşurări a activităţii de formare a candidaţilor la
ordinele sacre. Acestea sunt cuprinse în cele 20 de pagini ale Constitutiones et
Regulae qaedam Seminarii Catholici Jassiensi/ 90 , redactat în limba latină şi
împărţit în două: Constitutiones (25 articole) şi Regulae ("Reguli pentru
conversaţie", "Reguli comune", "Reguli de şcoală", "Re~uli privind îngrijirea
sufletului", "Reguli ce trebuiau respectate în dormitor" etc.) 1•
Întrucât nu intenţionăm să transmitem prin intermediul acestui studiu
întreaga istorie a Seminarului Diecezan din Iaşi în perioada în care a fost condusă
de preoţii iezuiţi, în cele ce urmează vom aminti doar câteva evenimente mai
importante şi vom evidenţia profesorii iezuiţi care au activat în această instituţie.
Spre deosebire de ceilalţi preoţi care au mai activat în seminar, "preoţii iezuiţi se
puteau distinge foarte uşor de ceilalţi prin faptul că ei nu-şi tundeau barba" 192 .
Celor trei preoţi iezuiţi pe care i-am amintit mai sus li s-a adăugat chiar în
timpul primului an şcolar şi părintele Felix Wiercinski, care a muncit "fără preget
pentru ridicarea şi propăşirea seminarului, fapt pentru care a fost stimat şi iubit de
toţi" 193 . În vara anului 1887, părintele Wagner a părăsit Seminarul din Iaşi, iar în
locul lui a venit părintele Zubanik. După anul 1890 sosesc ca profesori în seminar:
Părintele Herden sosise la Iaşi în ziua de 28 septembrie 1885, iar pr. Wagner la 8 octombrie
1886. (APM Cracovia, doc. 701, f. 4)
187
IosifPetrişor, Cronica Seminarului, op. cit., p. 11.
188
AITRC Iaşi, dosar 111897, f. 189.
189
Idem, dosar 111894, f. 143. Pentru mai multe detalii, vezi: Alois Moraru, Seminarul Catolic din
Iaşi, 1886-29 septembrie- 1996, op. cit., p. 37.46-51.
190
AITRC Iaşi, dosar 111886, f. 87-91.
191
Traducerea integrală a acestui text poate fi citită în Alois Moraru, Seminarul Catolic din Iaşi,
1886-29 septembrie- 1996, op. cit., p. 39-46.
192
APM Cracovia, doc. 701, f. 7.
193
Iosif Petrişor, op. cit., p. 11; cf. Alois Moraru, Pr. Felix Wiercinski- un misionar iezuit dăruit
Seminarului din Iaşi, în Buletin istoric, nr. 3 (2002), laşi, 2002, p. 222.
186
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pr. Albert Payen, pr. Augustin Belloir, pr. Gofiuyer, pr. Iosif Wasilewski, pr.
Francisc Janik, pr. Hupner şi pr. Alexandru Mohl 94 .
La 7 august 1894 a murit la Iaşi "părintele Francisc Xaveriu Habeni,
rectorul Seminarului Catolic din Iaşi, în vârstă de 68 ani ... , la 9 ore 45 minute
seara, după ce a primit cu evlavie şi supunere la voinţa lui Dumnezeu sfintele
taine" 195 . După înmormântarea acestuia, la 9 august 1894, în Cimitirul Eternitatea
din Iaşi, conducerea seminarului i-a fost încredinţată părintelui Felix Wiercinski,
care era prefect de studii. Pentru o formare cât mai complexă a seminariştilor,
acesta s-a preocupat ca în Seminarul din Iaşi să vină mai mulţi profesori, numărul
cel mai ridicat fiind consemnat în anul scolastic 1896-1897, când au fost prezenţi
12 preoţi 196 .
După demisia episcopului Nicolae Iosif Camilli de la cârma Diecezei de
Iaşi, la 25 ianuarie 1895 a fost primit noul episcop în persoana Mons. Dominic
Jaquet 197 . Ca şi predecesorul său, episcopul Jaquet a avut o grijă deosebită faţă de
seminar, fiind considerat al doilea fondator al Seminarului diecezan, deoarece lui i
se datorează clădirea edificiului de pe Copou.
În vara anului 1897, la 17 august, părintele Felix Wiercinski a părăsit "cu
sufletul adânc îndurerat, lăsând în urma lui jale, fiindcă fusese iubit şi stimat de
198
toţi" , Seminarul din Iaşi. El a revenit în anul 1898, fiind numit prefect, până în
27 iulie 1900, când a plecat din nou. A revenit pentru a treia oară în anul 1902 şi a
rămas numai un an, după care a părăsit din nou România 199 .
Revenind la conducerea Diecezei de Iaşi, la 16 decembrie 1903,
arhiepiscopul Camilli a găsit situaţia mult schimbată. Între acesta şi preoţii iezuiţi
s-au iscat mai multe divergenţe, motiv ce îi determină pe misionarii iezuiţi să se
retragă de la conducerea Seminarului diecezan. După ce au făcut toate demersurile
necesare ca a doua mare promoţie de seminarişti să fie hirotonită, iar ceilalţi
seminarişti să-şi poată continua studiile în străinătate, "la 1 decembrie 1906 pleacă
cel din urmă superior al seminarului: pr. Ioan Zatkiewiecz. Cu dânsul se încheie
bilanţul de 20 ani de muncă rodnică pentru promovarea slavei lui Dumnezeu,
mântuirea sufletelor şi a creşterii de preoţi indigeni"200 .
După 20 de ani de activitate în Seminarul Catolic din laşi, părinţii iezuiţi
au putut scrie în Jurnalul lor: " ... mari mutaţii s-au petrecut în regimul nostru ...

Cf. APM Cracovia, doc. 701, f. 3. Acest document (f. 4-6) conţine date biografice ale preoţilor
care au activat în acea vreme Ia laşi.
195
AITRC Iaşi, dosar 1/1894, f. 156; cf. APM Cracovia, doc. 1613, f. 29.
196
APM Cracovia, doc. 701, f. 4.
197
AERC laşi, dosar Acte constitutive ale Episcopiei Catolice de laşi, nepaginat; AITRC Iaşi,
dosar 1/1895, f. 177-178.181.
1981OS!'fP etrlŞOr,
.
. p. 18 .
op. Cll.,
199
Cf. Alois Moraru, Pr. Felix Wiercinski... , op. cit., p. 221-222.
2oolOS!·rpetr!ŞOr,
.
. p. 13 .
op. Cll.,
194

şi magiştrilor iezuiţi
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Domnului trebuie să-i mulţumim pentru a rămâne statomici"201 . Cu plecarea
părinţilor iezuiţi putem spune că s-a încheiat o primă etapă din istoria Seminarului
Diecezan, conducerea acestuia fiind încredinţată, la 3 ianuarie 1907, preoţilor
diecezani formaţi de misionarii iezuiţi.
Venirea la conducerea Diecezei de Iaşi, la 25 septembrie 1925, a
episcopului Mihai Robu a însemnat o nouă relansare a activităţii Seminarului din
Iaşi. În anul 1927 au fost primiţi în seminar 57 de elevi, pentru formarea cărora
episcopul s-a străduit să-i recheme la Iaşi pe unii dintre preoţii iezuiţi din
Provincia Galiţia, "care au pus bazele seminarului şi au adus roade frumoase".
Această intenţie s-a concretizat în toamna anului 1930, când au sosit la Iaşi mai
mulţi preoţi iezuiţi în frunte cu părintele Felix Wiercinski, căruia i s-a încredinţat
conducerea seminarului 202 . Revenirea acestora în capitala Moldovei a fost
precedată de numeroase tratative purtate de episcopul Mihai Robu cu superiorul
general al Societăţii lui Isus, pr. Vladimir Ledochowski, cu provincialul din
Polonia, pr. Stanislau Ciseck, şi cu cel din România, pr. IosifLipski 203 .
Contractul definitiv între Episcopia de Iaşi şi Provincia Iezuită din Galiţia
a fost semnat abia în anul 1935. El a fost precedat de mai multe convenţii: cea
iniţială, adăugirile făcute de părinţii iezuiţi şi cea definitivă. În continuare vom
reda doar câteva articole din contractul final, semnat la 12 martie 1935, dintre
episcopul Mihai Robu şi preotul Gheorghe Fireza, delegat special al superiorului
general al Provinciei Iezuite din Galiţia: "Art. 1) Seminarului Diecezan de Iaşi,
atât cel mic, cât şi cel mare este încredinţat Societăţii lui Isus, care îşi asumă
direcţiunea disciplinară, didactică şi administrativă sub dependenţa exclusivă a
Ordinariului locului. (... ) Art. 6) Atât numirea rectorului, cât şi fixarea numărului
şi numirea profesorilor din Societate să fie făcute cu aprobarea Ordinariului şi a
superiorilor Societăţii lui Isus. Profesorii însă, care nu aparţin Societăţii, vor fi
desemnaţi de Ordinariul locului cu consensul rectorului. (... ) Art. 8) Întreaga
conducere a seminarului, atât în probleme spirituale, cât şi în instituirea normelor
şcolare şi disciplinare ale elevilor va fi exercitată în mod liber de rectorul
seminarului, nu însă şi administraţia bunurilor temporare; cu respectarea
drepturilor Ordinariului locului, de a vizita seminarul ori de câte ori va voi pentru
a constata situaţia disciplinară, şcolară şi economică. Acest drept este valabil chiar
şi pentru superiorul Provinciei polone sau pentru delegatul său" 204 • Contractul
include şi numeroase alte precizări disciplinare şi economice.

201

APM Cracovia, doc. 701, f. 211-212.
AITRC Iaşi, dosar 10/1932, f. 6.
203
Cf. APM Cracovia, doc. 1353, f. 999-1095. În aceste file găsim referinţe multiple la activitatea
pastorală a iezuiţilor de pe teritoriul României, dar şi la seminariile din Iaşi (perioada 1930-1932),
Bucureşti, Oradea şi Satu Mare.
204
AITRC Iaşi, dosar 111935, f. 2-5; cf. APM Cracovia, doc. 1519, f. 1-22.
202
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Cum am amintit deja, în urma discuţiilor bilaterale din anul 1930 205 ,
preotul Felix Wiercinski a fost chemat de la Oradea pentru a prelua conducerea
Seminarului diecezan din Iaşi, ceea ce se concretizează la 3 august acelaşi an 206 .
Prefect a fost numit preotul Alexandru Pop, iar părintelui Alexandru Horvath,
chemat de la Satu Mare, i s-a încredinţat misiunea de a fi director spiritual 207 . Pe
lângă aceştia, vor mai activa în seminar şi preoţii diecezani: Diomede Ulivi,
Anton Romila - care era şi paroh de Paşcani Anton Gabor - care era şi paroh de
Iaşi şi Ioan Mărtinaş - care era vi car la Iaşi 2 08 . Acestor profesori li se alătură în
anul şcolar 1931-1932 şi magistrul Culmann, care va fi prefect ~entru elevi. Dar
întrucât "nu ştia nici franceză, nici germană, ci doar ungureşte" 2 9 a fost nevoit să
se retragă în Ungaria.
La 25 iunie 1932, pr. Wiercinski a părăsit definitiv Seminarul din Iaşi,
rector fiind ales pr. Ştefan Jakubek. Imediat au fost înlocuiţi atât spiritualul, cât şi
prefectue 10 • Dintre realizările acestor profesori amintim: introducerea în seminar a
Congregaţiei Mariane, iniţierea unei importante mişcări literare (serbări{ teatre,
editarea revistei Legiunea Mariană2 n), fondarea Academiei teologice etc. 2 2
Între anii 1935 şi 1938, conducerea Seminarului din Iaşi i-a fost
încredinţată preotului Alfons Schinke, iar de la 5 septembrie 1938 până la plecarea
definitivă a părinţilor iezuiţi din Iaşi a fost rector preotul Florentin Idoate 2 13 • În
această perioadă, mai exact la 29 septembrie 1936, s-a sărbătorit jubileul de 50 de
ani de la înfiinţarea Seminarului Diecezan214 • Prin acest eveniment s-a marcat
încheierea unui "capitol glorios din istoria seminarului. A fost anul jubileului de
aur, anul care a înscris o pagină de glorie în cartea de aur a seminarului. Timp de
50 de ani, seminarul, cu toată vitregia timpurilor şi cu puhoiul greutăţilor prin care
a trecut, şi-a continuat menirea sa măreaţă. Roadele au fost puţine dar preţioase.
Puţine, faţă de cei peste 150 de chemaţi să muncească în via Domnului, dintre
care numai 46 au rămas credincioşi chemării. Preţioase, dacă stăm şi privim
începutul şi trecutul, zbuciumate de o mulţime de lipsuri şi greutăţi. Roade
preţioase, fiindcă în timpul celor 50 ani de la fondarea seminarului, ca dintr-un

Cf. AITRC Iaşi, dosar 3/1930, f. 6-7.
Cronica celor 12 ani, în Volum festiv ... , op. cit., p. 34.
207
Cf. APM Cracovia, doc. 1353, f. 1066-1068.
208
Cf. AITRC Iaşi, dosarele 43/1931-1939.
209
IosifPetrişor, op. cit., p. 14; cf. AITRC laşi, dosar 311931, f. 3.
210
AITRC Iaşi, dosar 111934, f. 23-27; cf. Cronica celor 12 ani, în Volum festiv ... , op. cit., p. 35.
211
"Urmele" lăsate de această publicaţie în sufletele celor care au colaborat de redactarea ei pot fi
descoperite în articolul Revista noastră, în Volum festiv ... , op. cit., p. 73-74.
212
Despre toate aceste "concretizări practice" ale eforturilor preoţilor iezuiţi, a se citi: Alois
Moraru, Formarea intelectuală in Seminarul Catolic din Iaşi, Iaşi, 1998, p. 61-75.
213
Cf. AITRC Iaşi, dosar 3/1938, f. 15.
214
Idem, dosar 1/1936, f. 9.
205
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focar, au plecat 46 de apostoli, de luminători ai credinţei în bezna lumii, ~entru a
duce lumina lui Cristos în suflete, bunătatea în inimi şi ajutor în suferinţe" 15 •
La realizarea acestui bilanţ, în perioada de care ne ocupăm aici, au
contribuit substanţial şi misionarii iezuiţi: Ştefan Jakubek, Alfons Schinke, Chira
Cornel, Francisc Hohn, Wilhelm AuFstin, Alexandru Baumgartner, Marian
Dombek, Ioan Lazăr, Iosif Porebski 21 , precum şi preoţii diecezani: Diomede
Ulivi, Anton Gabor şi Anton Romila217 .
Decenii de-a rândul, anul 1939 a fost "cel mai rodnic în ceea ce priveşte
numărul celor care au primit ordinele sacre" 218 • La date diferite, întrucât unii
seminarişti studiau în străinătate, în vara acelui an au fost hirotoniţi 33 de
absolvenţi ai Seminarului Diecezan219 . Despre acele zile s-a scris foarte mult. Iată,
de exemplu, câteva rânduri desprinse dintr-o scrisoare a părintelui Ladislau Lohn,
prefectul Provinciei Iezuite din Polonia Minor: "Ieri (24 iunie 1939, n.n.) am avut
o frumoasă sărbătoare aici în Iaşi. Au fost hirotoniţi 21 de preoţi care au absolvit
Seminarul din laşi. Toată dieceza a aplaudat munca preoţilor din Societatea lui
Isus ... " 220 •
După această frumoasă sărbătoare, analizând bine perspectiva Seminarului
din Iaşi, la 17 septembrie 1939, părinţii iezuiţi decid să părăsesc capitala
Moldovei. Puţinii seminarişti care mai rămăseseră la Iaşi au fost trimişi să-şi
finalizeze studiile teologice la Roma, Fano şi Alba Iulia221 •
În modul acesta s-a încheiat o perioadă rodnică, dar şi dificilă, din istoria
Seminarului diecezan ,,Sf'antul Iosif' din Iaşi. Meritul episcopului Nicolae Camilli
este incontestabil, dar experienţa şi pregătirea preoţilor iezuiţi au dus la
consolidarea principiilor după care se va călăuzi formarea seminarială în
următoarele decenii. După plecarea părinţilor iezuiţi conducerea Seminarului din
Iaşi va reveni în exclusivitate preoţilor diecezani, însă şi ei vor întâmpina
numeroase probleme, în special din cauza regimului politic din României.
Situaţia actuală
Mulţi

ani (1948-1989), regimul politic din România nu a permis relansarea
iezuite din Moldova. Abia după abrogarea legilor totalitariste emise în
a doua partea a anului 1948, ceea ce s-a întâmplat în anul 1990, Biserica Catolică
din Moldova a putut înflori şi a putut permite misionarilor iezuiţi să desfăşoare
comunităţii

215

Cronica Seminarului, în Volum festiv ... , op. cit., p. 15.
Cf. AITRC Iaşi, dosar 111938, f. 1-13.
217
Cf. Idem, dosar 311936, f. 2.
218
A1ois Moraru, 110 ani de la infiintarea Seminarului Diecezan, în Almanahul "Presa bună"
1997, Iaşi, 1997, p. 82.
219
Cf. AITRC laşi, dosar 13/1939. f. 36-113; Tabloul noilor hirotoniţi, în Volum festiv ... , op. cit.,
96.
20
APM Cracovia, doc. 1428, f. 43.
221
Cf. Idem, doc. 3575, f. 212-214.
216
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diferite activităţi în cadrul comunităţilor catolice de pe teritoriul Diecezei de laşi,
ceea ce s-a realizat de altfel şi în alte eparhii catolice din România.
După o analiză a posibilităţilor oferite de pastoraţia din dieceză Ji a
necesităţilor pedagogice din cadrul seminariilor de pe teritoriul Moldovei 22 , în
anul 1993 s-a luat decizia înfiinţării unei comunităţi iezuite în oraşul Iaşi. Primul
misionar iezuit care s-a stabilit aici a fost părintele Tadeusz Rostworowski, care
între anii 1993 şi 1996 a locuit la episcopie, după care s-a instalat, împreună cu
alţi confraţi, într-o casă particulară din acelaşi oraş. Astfel, în luna septembrie
1996, s-a format prima comunitate iezuită din Iaşi, casa fiind sfinţită în ziua de 1
noiembrie a aceluiaşi an 223 . Preoţii şi fraţii din această comunitate au desfăşurat
diverse activităţi pastorale (cateheze, campusuri, meditaţii, îngrijirea unor bolnavi
etc.) atât în oraş, cât şi în unele comunităţi învecinate. Recunoscut pentru
cunoştinţele filosofice vaste, părintele Tadeusz Rostworowski a fost cooptat în
corpul profesoral al Institutului Teologic Romano-Catolic din laşi 224 , continuând
în felul acesta o lungă şi rodnică activitate a preoţilor iezuiţi în cadrul Seminarului
diecezan.
În vara anului 1998, membrii comunităţii iezuite din Iaşi au început
ridicarea unui centru cultural-spiritual, care a primit numele de "Xaverianum" şi a
fost sfinţit de episcopul Petru Gherghel în ziua de 3 octombrie 2000. Beneficiind
acum de acest edificiu impresionant, care "va servi ca sediu pentru formarea
iezuiţilor care sunt în etapa junioratului, dar şi ca un sediu cultural pentru
tineri" 225 , cei doi preoţi, fratele şi cei patru seminarişti care locuiau atunci în casă
au putut diversifica şi extinde activităţile pastorale, formative şi culturale.
Timp de un deceniu (2001-2010), în fiecare zi a săptămânii, porţile
părinţilor iezuiţi au fost deschise după un program structurat astfel: luni, ora 19.00
- grup pentru tinerele familii "Doi+" (bilunar); marţi, ora 19.00 - adoraţie
euharistică, ora 20.00 - atelier audiovizual "Cinemarţi"; miercuri, ora 18.30 sfânta Liturghie a tinerilor, ora 19.45 - grupul Taize; joi - ateliere, seminarii;
vineri, ora 18.00- ACAR (asistenţa persoanelor dependente de alcool); sâmbătă
zi de reculegere ignaţiană (lunar, a patra sâmbătă, începând cu ora 9.00; Liturghie
- ora 16.00); duminică, ora 18.00 - grupul Taize; luni-sâmbătă, ora 18.30: sfânta
Liturghie. Pe parcursul timpului, centrul a mai propus şi alte activităţi: atelier de
fotografie şi film, atelier de teatru, atelier de dans meditativ, grupul "Credinţă şi
lumină", zile de reculegere (în Advent şi Postul Mare), hramul Centrului
"Xaverianum" (3 decembrie), priveghere la solemnitatea "Coborârea Duhului

Cf. AERC Iaşi, dosar 311992, nepaginat; Idem, dosar 10/1992, nepaginat; Idem, dosar 1/1993,
nepaginat.
223
Cf. "Cronică internă", în Almanahul .. Presa bună" 1997, Iaşi, 1997, p. 164.
224
AITRC Iaşi, dosar 3/1994, nepaginat.
225
"Inaugurări", în Lumina creştinului, nr. 10 (octombrie 2000), Iaşi, 2000, p. 23.
222
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Sfânt", diferite pelerinaje, tabere şi excursii etc. În anii 2006 şi 2007 s-au
organizat cursuri de formare misionară, precum şi întâlniri pentru familii 226 .
Un eveniment deosebit care a fost consemnat în această perioadă s-a
derulat la Palatul Culturii din Iaşi, în ziua de sâmbătă, 3 decembrie 2005, între
orele 14.00 şi 17.30, în contextul hramului Centrului Cultural "Xaverianum":
simpozionul internaţional "Iezuiţii în tradiţie şi actualitate". Acest eveniment a
fost prilejuit de "dublul jubileu din 2006, când s-au împlinit 450 de ani de la
moartea sfântului Ignaţiu de Loyola şi 500 de ani de la naşterea lui Petru Favre şi
Francisc Xaveriu. Organizatorii acestui eveniment au fost Provincia Română a
Ordinului Iezuiţilor şi Centrul Cultural "Xaverianum" din Iaşi, la care au
participat cu mare interes episcopi, preoţi, atât catolici cât şi ortodocşi, surori,
cadre didactice, profesori universitari, zeci de tineri, oameni de presă şi alţii. La
masa prezidiului s-au aflat: ES Jean-Claude Perisset, nunţiu apostolic în România
şi Republica Moldova, PS Petru Gherghel, episcop de Iaşi, pr. dr. Tadeusz
Rostworowski, fondatorul Centrului "Xaverianum" din Iaşi, pr. Henryk Urban,
superiorul actual al centrului, pr. prof. dr. Marek Inglot, decanul Facultăţii de
Istorie, Universitatea Pontificală Gregoriana din Roma, acad. prof. dr. Alexandru
Zub, de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, precum şi conf. dr. Ecaterina
Hanganu, de la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi,
care a moderat întreaga manifestare. Principalele teme puse în discuţie, în cadrul
evenimentului, au fost: "Iezuiţii din România, ieri şi astăzi", "Societatea lui Isus
în slujirea Bisericii contemporane", "Modelul educaţiei iezuite", "Activitatea
educativ-culturală a iezuiţilor în Moldova şi Transilvania" etc. 227 .
Cu toate aceste realizări, din cauza reconfigurării prezenţei iezuiţilor în
România, Centrul "Xaverianum" şi comunitatea din Iaşi au fost suspendate, în
luna august a anului 201 O, "pentru o perioadă nedeterminată de timp. Mulţumim
tuturor celor care ne-au fost alături şi ne-au sprijinit atât în viaţa de zi cu zi a
comunităţii, cât şi în munca şi activităţile Centrului Xaverianum. Vă amintim pe
toţi în rugăciunile noastre ~i-i cerem lui Dumnezeu să vă binecuvinteze cu harul şi
dragostea sa nemărginită" 2 8 .
Concluzie
Ajungând la finalul studiului de faţă, considerăm că trebuie să evidenţiem
încă o dată rolul important pe care misionarii iezuiţi I-au avut în cadrul Bisericii
Catolice din Moldova, începând cu eforturile primilor călugări de a-i aduce pe
catolicii rătăciţi la credinţa adevărată şi terminând cu iniţiativele pe care
Multe din activităţile care s-au desfăşurat în Centrul "Xaverianum" din Iaşi au fost menţionate
în paginile revistei diecezane "Lumina creştinului" şi pe site-ul Diecezei de Iaşi: www.ercis.ro.
227
Cf. Daniela Fronea, IezuiJii în tradiJie şi actualitate, în Lumina creştinului, nr. 1 (ianuarie
2006), laşi, 2006, p. 9.
228
Citat preluat de pe site-ul: www.iezuiti.ro.
226
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contemporanii noştri le au în domeniul pastoral şi educativ. O apreciere
particulară trebuie adusă misionarilor care n-au cedat presiunilor politice, ci au
preferat să-şi sacrifice chiar viaţa pentru apărarea "demnităţii soldatului lui
Cristos", asemenea sfântului Ignaţiu de Loyola. Nu putem ignora aportul însemnat
al unor preoţi din ordinul fondat de acest sfânt la cristalizarea unui sistem
scolastic şi seminarial în oraşele Cotnari şi Iaşi.
Chiar dacă istoria Misiunii iezuite din Moldova a consemnat şi anumite
divergenţe cu misionarii franciscani, cu domnii şi boierii vremii, precum şi cu
anumiţi credincioşi, trebuie să reţinem contextul politic şi religios în care aceştia
au trăit şi activat, analizând chiar şi conjunctura internaţională. În pofida criticilor
aduse de unii cronicari şi istorici, prezenţa iezuiţilor în Moldova a fost
providenţială şi salutară în mai multe momente istorice, fapt pentru care trebuie să
încheiem cu însăşi deviza Societăţii lui Isus: Omnia ad majorem Dei gloriam
(Toate spre mai marea slavă a lui Dumnezeu).
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"Intimitatea" cotidiană:
accidentul biografic şi reacţia socială

(familială)

Prof. univ. dr.

Ştefan

S. GOROVEI

"L'intimite" quotidienne:
accident biographique et reaction sociale (familiale)
Resume

En heritant les traditions de leurs predecesseurs des siecles passes, puis
sous l'influence des preceptes "bourgeois", les hommes du XIXe siecle
consideraient qu'il ne faut pas exposer ă. la connaissance publique les choses
inconvenantes de leur etre et de leur vie. Vu que les "accidents" etaient tres
frequents (et surtout ceux de la vie intime, ayant pour resultat l'apparition des
bâtards), ils provoquaient presque inevitablement l'opprobre de la societe.
D'habitude, c'etait la familie qui essayait, la premiere et par tous les moyens
accessibles, d'imposer une reglementation des situations indesirables et
desagreables, capables de nuire ă. son image. Les interventions etaient parfois
tres dures: elles pouvaient conduire ă. des ruptures definitives entre parents et
enfants ou entre freres. Cette sorte de tensions, provoquees par le desaccord
entre la vie personnelle et l'image sociale, est illustree par l'auteur avec deux
cas, tires de 1'histoire de sa propre familie au XIXe siecle. Le "quotidien" des
deux personnages fut marque par de tels "accidents"' dont les consequences
furent accueillies avec des reactions tres fortes, afin d'eviter la deconsideration
sociale et proteger la familie de la honte et du deshonneur. Les traces de ces
"accidents" dans la vie sociale ont disparu, meme de la memoire familiale: les
informations ă.leur sujet ont ete cueillies dans les archives.
Mots-cles: serfs, bâtards, inegalite de naissance, mesalliance, memoire
familiale
Acest studiu reprezintă comunicarea prezentată în ziua de 7 noiembrie
2014 la Cluj-Napoca, la Conferinţa Naţională "Societatea de curte şi viaţa
cotidiană în spaţiul românesc (secolele 16-19), (reuniune numită anterior Al
IV-lea "Atelier de dezbatere" al Grupului de reflecţie asupra istoriei sociale şi
politice a secolelor XVIII şi XIX). Cerut (cu oarecare grabă) pentru publicare
în revista clujeană "Caiete de antropologie istorică", a fost expediat editori/ar
în mai 2015. În răstimpul care a urmat, progresul firesc al cercetărilor mele a
adus o sumă de informaţii, identificări şi precizări a căror importanţă m-a
determinat să cer editori/ar permisiunea de a le introduce în textul a cărui
apariţie întârzia. În termenul acordat (una-două săptămâni), neputând reface
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studiul şi înţelegând că publicarea revistei ar fi iminentă, am ales- din respect
pentru editori - soluţia care să nu producă modificări majore în text, după cum
am explicat în micul text adăugat (ADDENDA) în august 2016. Din păcate, după
această dată a fost imposibil să mai obţin cea mai mică informaţie cu privire la
stadiul în care se află publicarea textului meu: repetatele mesaje adresate
editori/ar au rămas, sistematic, fără răspuns. Ca urmare a acestui tratament,
pe care-I socotesc nepoliticos (dacă nu chiar ostil), la sfârşitul anului 2017 am
comunicat că renunţ la publicarea textului în " Caiete de antropologie
istorică".

Îl încredinţez acum revistei "Acta Bacoviensia", exprimând mulţumirile
mele redacţiei şi d-lui Vilică Munteanu pentru bunăvoinţa arătată. În ceea ce
priveşte textul, precizez că i-am păstrat forma la care ajunsesem în august
2015, adăugând doar în unele note, între paranteze drepte, câteva precizări
bibliografice care nu mai puteau fi omise. (Şt.S.G., 4. V/.2018).
Pe cât de mult s-au străduit unii oameni să-şi creeze un spaţiu de
intimitate (privacy), pe atâta de repede au acceptat alţii să renunţe la el, să-I
destructureze în toate chipurile - prin afişarea cotidiană, ne-stânjenită, şi neruşinată, fără teamă de urmări în plan social, a tot ceea ce, tradiţional, ţinea de
intimitate, de la neregularităţi le fizice (congenitale sau dobândite prin boli şi
accidente) până la neregularităţi le din viaţa de familie. De aceea, o temă ca
aceasta poate să fie exploziv de interesantă, dar şi nebănuit de instructivă,
purtându-şi luminile în direcţii şi unghere dintre cele mai neaşteptate. Viaţa
privată nu era, nu putea fi, separată de cea socială. Tot ce era în neregulă în
viaţa privată aducea atingere poziţiei sociale, imaginii în societate şi trebuia
uneori mult curaj şi un strop de impertinenţă pentru a depăşi barajele pe care
convenienţele sociale le ridicau în jurul unor oameni (iar lucrul acesta era
posibil - şi frecvent - mai ales în păturile înalte ale societăţii). Reacţiile dure
veneau în primul rând din partea familiei, care - dintr-un sentiment de
solidaritate, dispărut şi el între timp 1 - se simţea părtaşă nu numai la
grandoarea unora dintre membrii săi, dar şi la decăderea altora. Înainte de a
aplica sancţiuni (precum excluderea de la succesiune sau boicotul sociae),
Un sentiment pe care îl exprimă perfect foile de anunţuri mortuare: un faire-part aduna, de
multe nume de rude, mai apropiate sau mai depărtate, precum şi de familii înrudite.
Subiectul ar merita investigat cu atenţie, dar probabil lipseşte delicateţea necesară unei
asemenea investigaţii. Sentimentul nu e nou. Într-un arbore genealogie al familiei Tăutu,
alcătuit spre sfârşitul veacului al XVIII-lea, o Catrina- nepoată de fiu a lui Pătrăşcan Tăutu,
vomicul de Câmpulung - e notată ca fiind căsătorită cu "un ţăran din Grămeşti" [cf. Ioan
Murariu, Un vechi arbore genealogie al familiei Tăutu, în "Arhiva Genealogică", 1 (VI), 1994,
1-2, p. 161-162, spiţa, verso ]. În perioada interbelică, încă, societatea blama căsătoriile socotite
mezalianţe, refuzând păstrarea legăturilor cu noile cupluri. La Fălticeni, Emanuel Em. Morţun,
divorţat de Natalia Saint-Georges, s-a căsătorit cu o modistă (croitoreasă), care, datorită originii
sale din mahalaua Broscăriei, a fost poreclită "Mademoiselle de Grenouille" (sau poate des
Grenouil/es, sau de Grenouilliere ?!); familia a întrerupt legăturile cu fratele rătăcit. .. Un fiu al
lui Beizadea Viţel, după moartea soţiei (fiică a poetei Veronica Micle), s-a însurat cu o femeie
1

regulă,
2
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familia încerca, prin mijloacele aflate la îndemână, să "rezolve" problema care,
altfel, ar fi ajuns să-i afecteze imaginea, să-i aducă ruşine sau dezonoare.
Intervenţiile erau uneori foarte dure, putând duce la rupturi definitive, cu
nerecunoaşterea reciprocă între părinţi şi copii sau între fraţi.
Ilustrez asemenea tensiuni provocate de neadecvarea vieţii personale la
dorita şi necesara imagine socială cu două cazuri, extrase din istoria familiei
mele în veacul al XIX-lea. "Cotidianul" celor două foarte triste personaje a fost
marcat de câte un "accident" ale cărui urmări au fost întâmpinate cu reacţii
puternice: urmele lor în viaţa socială au dispărut şi nici amintirea familiei nu lea mai păstrat. Ştirile despre aceste întâmplări sunt culese din arhive.
La începutul anului 2013, am conturat proiectul unei cercetări de mare
amploare, având ca subiect pe purtătorii numelui Gorovee. Pentru o parte a
subiectului, baza documentară principală este Istoria familiei Gorovei, redactată
de Artur Gorovei în ultimii ani ai vieţii sale4 şi rămasă, fireşte, în manuscris.
Am prezentat în alt loc primele rezultate globale ale cercetărilor mele 5 şi de
curând am comunicat şi informaţiile adunate despre purtătorii acestui nume din
ţinutul (judeţul) Bacău 6 • Jumătate din expunerea de faţă îşi datorează substanţa
cercetărilor întreprinse în cadrul acestui proiect. Pentru cealaltă parte, datorez
recunoştinţă regretatei Rodica P. Anghel, de la care am avut primele semnalări
arhivistice (în anii '70-'80) şi foştilor mei studenţi, d-nii dr. Arcadie M. Bodale
şi dr. Marius Chelcu.
Primul caz este acela al unui frate mai mic al răstrăbunicului meu, banul
Ioan Gorovei (1783-1848) de la Dorohoi. Se numea Neculai şi era unul dintre
cei cinci sau şase băieţi ai credincerului Constantin Gorovei de la Radomireşti
(sat aflat în vechime în ţinutul Neamţului şi trecut în cel al Bacăului prin
reorganizarea administrativ-teritorială a Moldovei în deceniul al patrulea al
secolului al XIX-lea\ Povestea lui se reconstituie, în principal, din
care a fost poreclită "Frau von Schwartzen Adler", după numele hotelului unde lucrase, la
Cernăuţi; Mihai Gr. Sturdza şi noua lui soţie n-au putut ieşi niciodată împreună, dar cei care au
continuat să frecventeze conacul de la Cristeşti au recunoscut curăţenia şi ordinea impecabile
care acum domneau acolo, spre deosebire de vremea vechii stăpâne.
3
Ştefan S. Gorovei, Un proiect de cercetare genealogică globală: purtătorii numelui Gorovei,
comunicare în şedinţa din 15 ianuarie 2013 a Filialei Iaşi a Comisiei Naţionale de Heraldică,
Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române [= CNHGS-1].
4
După informaţiile de care dispun în acest moment, lucrarea ( 181 de pagini mari, "coli
ministeriale") a fost definitivată între februarie 1949 şi 8 octombrie 1950, de când datează
ultima adnotare.
5
Ştefan S. Gorovei, Mobilitatea populaţiei reflectată în istoria unei familii: purtătorii numelui
Gorovei (sec. XVI-XXI}, în "Carpica", XLII, 2013, p. 373-385.
6
ldem, Mobilitatea populaţiei reflectată în istoria unei familii. II. Purtătorii numelui Gorovei
în ţinutul (judeţul) Bacău, în "Carpica", XLIV, 2015, p. 287-306.
7
Pentru aceste reorganizări, v.: Adrian Macovei, Organizarea administrativ teritorială a
Moldovei între anii 1832 şi 1862, în "Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie «A. D.
Xenopol»", XIX, 1982, p. 353-374 (1); XX, 1983, p. 153-173 (Il}; XXI, 1984, p. 203-216 (III};

49
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia XIII 1 2018
documentele unui dosar iniţiat în 1836 şi încheiat în 1840, aflat cândva în
depozitele Arhivelor Statului din Iaşi 8 (azi, Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor
Naţionale); acest dosar nu mai există astăzi, fiind pierdut în Al Doilea Război
Mondial. Beneficiez, din fericire, de copiile şi extrasele făcute de Artur Gorovei
în perioada interbelică 9 . Ceea ce a rămas înscris în inventare - "Gorovei
Neculai orbul asupra fraţilor lui pentru o roabă"- nu sugerează nici pe de
parte drama care se ascunsese între filele sale.
Din jalba sa datată 8 octombrie 1839, se vede că Neculai Gorovei şi-a
pierdut lumina ochilor în iulie 1813: mergea la o nuntă şi misiunea lui de flăcău
era să tragă din pistoale; a fost de-ajuns o clipă de neatenţie sau o mişcare
neîndemânatecă şi o scânteie, în loc să ajunşă la pistol, a căzut pe pulbere şi
explozia 1-a nenorocit 10 • Avea vreo 25 de ani 1 • Părinţii săi erau oameni înstăriţi,
dar nu foarte boga\i 12 ; probabil prin mijlocirea boierilor mari din ţinut (între
care Ioniţă Sturdza 1 ), a fost trimis la Bucureşti, cu speranţa vindecării. El însuşi
aminteşte, la 1839, de acea "vreme cât am şezut la Bucureşti, la un doftor
pentru lecuirea ochilor". Nu ştiu ce oftalmolog 1-a tratat în Bucureşti 1\ dar
XXII, 1985, 2, p. 483-493 (IV); XXIII, 1986, 1, p. 179-199 (V). Repertoriul toponimie al
României. Moldova, 1. Repertoriul istoric al unităţilor administrativ teritoriale 1772-1988:
partea 1. Unităţi simple (localităţi şi moşii), Editura Academiei Române, Bucureşti, 1991;
partea a 2-a. A. Unităţi simple (localităţi şi moşii); B. Unităţi complexe, Editura Academiei
Române, Bucureşti, 1992. Constantin Burac, Ţinuturile Ţării Moldovei până la mijlocul
secolului al XVIII-/ea, Editura "Academica", Bucureşti, 2002.
8
Ministerul de Interne, Tr. 1772, opis 2020, dosar 116.
9
Copie manuscrisă în Acta Gorovei. Cercetări despre familie (Corespondenţă) şi
dactilografiată în Acta Gorovei. Documente, II, p. 115-118, nr. 121.
10
"Fiind în trăsură, dădea focuri din pistoale, precum era obiceiul şi ţinând în braţe o basma cu
praf, a luat foc praful şi 1-a orbit" - Artur Gorovei, Însemnări despre familia Gorovei (ms.,
1914). Această informaţie nu se află în hârtiile dosarului; presupun că autorul o cunoştea din
povestirile părintelui său, Petru 1. Gorovei (1831-1889), nepot de frate al orbului, pe care e
posibil să-I fi şi cunoscut în copilărie.
11
El însuşi spune că fratele Ioan era mai mare decât el, iar Petrache mai mic. Cei doi erau
născuţi la 1783 şi, respectiv, 1793. În măsura în care aceste informaţii sunt exacte, se poate
conchide că Neculai s-a născut între 1784 şi 1792, deci în momentul accidentului ( 1813) avea
între 21 şi 29 de ani. Întrucât nu era căsătorit, înclin spre limita inferioară.
12
La 1817, se spune despre credincerul Constantin că era "om scăpătat" (T. Codrescu,
Uricariul, XII, Tipografia ,,Buciumului Român", Iaşi, 1889, p. 249). Se poate, însă, ca afirmaţia
să fi fost voit denigratoare, fiind făcută într-un context care trebuia să pună în evidenţă mărturii
socotite părtinitoare.
13
Familia credincerului Constantin era apropiată de Ioniţă Sturza de la Săuceşti, cum se vede
din unele documente; chiar în jalba sa din 8 octombrie 1839, Neculai Gorovei scria: "eu sunt
chemat de cătră fostul domn să şed la moşia Măriei Sale Săuceştii, cu toată înlesnirea şi
purtarea de grijă, până la cel mai mic lucru, precum şi slugile mele, făcându-mi şi puţină leafă
din milostivirea Măriei Sale".
14
La 1810, în Bucureşti activau câţiva medici mai de vază: Silvestru Filitti, Constantin Darvari,
Constantin Caracaş, Ion Marcu şi Gheorghe Skina - cf. Neagu Djuvara, Între Orient şi
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ştiu că tratamentul nu
rămas a fi cunoscut ca

a dat nici un rezultat: până la sfârşitul vieţii sale, omul a
Neculai Gorovei orbul.
Apartenenţa la tagma boierească îi asigura câteva modeste mijloace de
trai - "având pentru purtarea sa de grijă mila boierilor patrioţi", spune un
document din dosar. A primit rangul de logofăt şi dreptul de a avea slugi dintre
bejenarii scutiţi de dări: catagrafia ţinutului Bacău îl arată ca posedând, la 1820,
zece asemenea slugi în satele Tămaşi, Ruşii Ciutei şi Letea 15 ; o vreme, a primit
o "leafă" de la Cutia Milei, apoi Departamentul Trebilor Dinlăuntru i-a acordat
un fel de pensie lunară de 50 de lei. La 1822, din porunca lui Ioniţă Sandu
Sturza - acum, domnul ţării - a primit o "milă" de 150 lei 16 • Părinţii s-au
îngrijit şi ei să-i uşureze în vreun fel viaţa. A fost a~ezat "pe o părticică de
1
răzăşie rămasă de la maică-sa" în satul R11domireşti , "cu depărtare de târg
Bacăului numai cu giumătate de ceas". In plus, mama sa, Maria Gorovei
(aparent din familia Beldiman 18 , în realitate, dintr-una înrudită cu aceasta 19), i-a
dăruit în 1814 o ţigancă roabă dintre acelea pe care le avea din propria ei zestre.
Şi aici începe povestea.
Tânăra roabă, dată lui Neculai "ca să-I poarte de mână şi să-i poarte de
grijă", "ca să-I spele şi să-I hrănească", a devenit -pentru a prelua titlul unei
povestiri a lui Radu Rosetti - Jigăncuşa de la ietac şi 1-a determinat pe stăpân
de "i-au făgăduit tovărăşia vieţii". Din această "tovărăşie" au rezultat trei fete:
Occident. Ţările Române la începutul epocii moderne (1800-1848), traducere de Maria Carpov,
Editura "Humanitas", Bucureşti, 1995, p. 198, trimiţând Ia G. Barbu, Arta vindecării în
Bucureştii de odinioară, Bucureşti, 1967 şi N. Vătămanu, Originile medicinii româneşti,
Bucureşti, 1979).
15
Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820-1845), IV. Ţinutul Bacău. Partea 1 (1820), volum
editat de Mircea Ciubotaru, Sorin Grigoruţă şi Silviu Văcaru, introducere de Mircea Ciubotaru,
Casa Editorială "Demiurg Plus", Iaşi, 2013, p. 80, 85, 111; 433,438,440,491.
16
"Milă neputinciosului Neculai, fiiul credinceriului Gorovei": Ioan Caproşu, Sămile Vistieriei
Ţării Moldovei, editate de-, III (1805-1826), Casa Editorială "Demiurg", Iaşi, 2011, p. 354 (cu
o eroare de lectură - "credinciosului", în loc de "credinceriului" -, frecventă în cazul acestei
dregătorii). Informaţia îmi fusese comunicată, cu multă vreme în urmă, în forma corectă, de d-1
Mihai-Răzvan Ungureanu.
17
În legătură cu "răzăşia" moştenită de Necu1ai orbul: Ştefan S. Gorovei, Radomireşti.
Contributii genealogice pentru istoria unui sat băcăuan, comunicare la Simpozionul Naţional
"Vasile Pârvan", organizat de Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" din Bacău (6-7octombrie
2016) [s-a publicat în "Carpica", XLVI, 2017, p. 217-253].
18
Mihai Dim. Sturdza, Familiile boiereşti din Moldova şi Ţara Românească. Encic/opedie
istorică, genealogică şi biografică, coordonator şi coautor-, I, Editura "Simetria", Bucureşti,
2004, p. 404.
19
Ştefan S. Gorovei, Traditie familială şi memorie genealogică, comunicare în şedinţa din 17
septembrie 2013 a CNHGS-I [s-a publicat în "Ioan Neculce. Buletinul Muzeului de Istorie a
Moldovei", s.n., XXIII, 2017, p. 31-51. Continuarea cercetărilor a dus Ia identificarea precisă a
Mariei: era fiica lui Ursache Sârbu vameşul şi a Ilincăi Ioan Crâstea şi vară primară a Zoiţei
Beldiman, a cărei amintire a stat la baza unei tradiţii confuze - Ştefan S. Gorovei, Radomireşti.
Contributii genealogice pentru istoria unui sat băcăuan, loc. cit.].
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Ilinca, Bălaşa şi Catrina. Conform legiuirilor vremii, copiii născuţi din roabă
rămâne~u robi, dar stăpânului i se dăduse puterea să elibereze persoanele în
cauză. In împrejurări pe care nu le cunosc, Neculai Gorovei s-a spovedit la
Dicasteria Mitropoliei Moldovei: a mărturisit că a trăit în păcat cu roaba sa şi în
păcat s-au născut cele trei copile. Este posibil că trecerea acestui prag a speriat
pe fraţii orbului. Cel mai mare, serdarul Ioan de la Dorohoi, a venit în vara
~nului 1836 şi cu forţa a luat roaba şi două dintre fete (pe Bălaşa şi pe Catrina).
Impotriva acestei fapte, el nu a avut nicio putere: "Apoi să mă jăluesc nu am
avut unde, pentru că d[umnea]lui spat[arul] Grigori Morţun, fiind prezident
atunce, se afla cumnat de vară primară cu numitul fratele meu Ioan şi vechii
Isprăv[niciei] se afla d[umnea]lui căm[inarul] Manolache Lupaşcu, iarăş

cununat de spatariul Morţun 20 , înplinindu-şi faptele precum au vroit, că încă
zice să mă deie surgun la mănăst[ire], ca cum aş fi eşit din minţi".
În acest punct, a intervenit un vecin de moşie, proprietar şi el la
Radomireşti, foarte interesat de cearta dintre fraţi, întrucât era interesat de
stăpânirea pământului, pentru care avusese - şi încă avea -judecăţi cu fraţii
Goroveieşti. Acest personaj, căminarul Iordachi Stamati (din familia
mitropolitului Iacov) 21 , a luat de la orb o procură pentru a-1 reprezenta în noile
judecăţi pe care le spera. Cu jalba pe care, în numele "încredinţătorului" său, a
înaintat-o la 13 !:1-oiembrie 1836 Departamentului Trebilor Dinlăuntru începea
dosarul pierdut. Ii dau cuvântul: " ... numitul sardar [ ... ] însuşi cu slugile sale

Afirmaţiile sunt verificabile în parte. Astfel, în adevăr, Grigore Morţun ( 1788-1850),
prezident al Judecătoriei Bacău în 1835-1839, era văr primar cu soţia lui Ioan Gorovei, Ana
Morţun (t 1854)- cf. Ioan Nădejde, V G. Morţun. Biografia lui şi genealogia familiei Morţun,
Institutul de Arte Grafice "Speranţa", Bucureşti, 1923 [1924], p. 62, 67, 70-71, 77. Spătarul
Grigore Morţun este bunicul actorului Ioan Morţun, al scriitoarei Isabela Andrei-Sadoveanu şi
al Comeliei, soţia lui V. G. Morţun. Căminarul Manolache Lupaşcu (1797-1853)- finul de
cununie al prezidentului - este bunicul soţiei lui Barbu Ştefănescu-Delavrancea şi străbunicul
scriitoarei Ştefana Velisar Teodoreanu şi al filosofului Stephane Lupasco (1900-1988) - cf.
Mihai Sorin Rădulescu, Genealogii, Editura ,,Albatros", Bucureşti, 1999, p. 126-137 (Strămoşii
lui Stephane Lupasco ).
21
"Căminarul Iordachi Stamati de la Radomireşti, ţinutul Bacău, ficior şatrarului Simion, ce au
fost văr primar cu mitropolitul Iacob Stamati" (Paharnicul Costandin Sion, Arhondologia
Moldovei. Amintiri şi note contimporane. Boierii moldoveni, text ales şi stabilit, glosar şi indice
de Rodica Rotaru, prefaţă de Mircea Anghelescu, postfaţă, note şi comentarii de Ştefan S.
Gorovei, Editura "Minerva", Bucureşti, 1973, p. 247). Pentru şătrarul Simion Stamati Alexandru V. Perietzianu-Buzău, Vidomostie de boierii Moldovei aflaţi în ţară la 1829 (!),în
"Arhiva Genealogică", 1 (VI), 1994, 1-2, p. 278, nr. B.42: locuia la Radomireşti, dar nu avea
pământ acolo, ci stătea pe lângă fratele său, banul Iftimi Stamati (ibidem, p. 277, nr. 8.12), care
avea ,jumătate de moşie" prin căsătoria cu o urmaşă a vechilor stăpâni. Deşi nu avea nici un
drept legal, căminarul lordachi Stamati a revendicat averea unchiului său, ceea ce a provocat
conflicte şi procese cu fraţii Goroveieşti. Rolul său în povestea depănată aici trebuie înţeles în
lumina acestor precizări. [Pentru legăturile cu Stamati, v. Ştefan S. Gorovei, O carte, o
ghicitoare şi o judecată, în "Prutul. Revistă de cultură", s.n., VI (XV), 2016, 2 (58), p. 31-37 şi
Radomireşti. Contribuţii genealogice pentru istoria unui sat băcăuan, loc. cit.].
20
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mergând la casa încredinţătorului meu şi cu agiutoriul fratelui său Petrachi, i-au
răpit pe roaba şi ţiitoarea cu fetele ei, şi dinpreună şi cu o moldovancă văduvă a
căreia bărbat avându-1 orbul supt nume de scutelnic, care săvârşindu-se din
viaţă şi văduva se ocrotea lângă stăpânul său, hrănindu-se cu mâinile, din care
venit al ei înlesnea şi pe stăpânul ei pentru ocrotirea în casă, şi ducându-le pe
toate legate prin sat la casa lui Petrachi şi puindu-le în fiare supt închisoare,
lăsând pe orbul, fratele lor, într-un bordei ce se găsea ... "ajungând a fi "salvat"
şi ocrotit de căminarul Stamati, care a devenit astfel procuristul lui
("pravilnicesc precuror"). El ar fi dezrobit pe moldoveancă, în timp ce "pe
roaba bătrână şi cu două fete împovorate în lanţurile robiei răpindu-le, cu însuşi
trăsura sa le au dus [serdarul Ioan Gorovei] la Dorohoi, la casa sa, vroind să le
mărite după nişte robi ai săi".
Afacerea s-a complicat, însă, prin faptul că tatăl copitelor (fie stârnit de
Stamati, fie din proprie iniţiativă, sub apăsarea remuşcărilor) a anunţat că vrea
să uzeze de dreptul său legal şi să le elibereze din robie: "încredinţătorul meu,
prin duhovnicească mărturisire, şi acum şi mai înainte, au descoperit această
păcătuire a sa şi el dă, în viaţă aflându-se, slobozenie din robie ca pe unele ce le
au crescut nu roabe, ci fiicele sale, mărturisind cătră toţi".
Fraţii Gorovei şi cumnatul lor, Spiridon Şendrea (un urmaş al portarului
de Suceava din vremea lui Ştefan cel Mare 22 ), au trebuit să răspundă anchetei
pe care au pornit-o autorităţile competente în urma jalbei căminarului Stamati.
Serdarul Ioan a încredinţat Departamentul (19 februarie 1837) că, de fapt,
avusese loc o dreaptă împărţire între fraţi a roabelor, ca fiind născute dintr-o
roabă a mamei lor. In iulie 1837, una dintre fete a fugit de la Dorohoi, împreună
cu un chelar. Episodul este relatat în chipuri uşor deosebite de cei doi fraţi
interesaţi. Serdarul Ioan s-a jeluit Departamentului (6 septembrie 1837) că o
ţigancă a sa, Catrina, "îngurluindu-se" cu un chelar din satul Buhaiu, a fugit,

luând şi mai multe lucruri, şi a găsit-o în ţinutul Bacău la Iordachi Stamati 23 • În
jalba sa din 1839, orbul va spune că "la anul 837 luna iulie, un chelariu a
fratelui meu, scoţind din minte pe fete, ce mai mijlocii, lăsându-şi femeia, au
fugit amândoi, viind drept la mine cu chip ca să-i cunun, şi luând acel chelar 40
lei şi un cojoc de la o slugă a fratelui meu şi fata o cămeşă şi un prosop de la
pomenitul frate, fără să ştiu eu de asemene, dar nici am voit a-i cununa,
petrecând amândoi până la septembrie, în care lună au venit căminarul [Iordachi
Stamati] la Iaşi şi unindu-se cu fratele meu" 1-ar fi ademenit să dăruiască cele
două fete fratelui său mai mare, cu act scris, semnat la Judecătoria ţinutului.

Maria Magdalena Szekely, Ştefan S. Gorovei, Nepoţii lui Ştefan cel Mare, în "Arhiva
V (X), 1998, 1-2, p. 107-123; Ştefan Gorovei, Urmaşii lui Şendrea, portarul
Sucevei (f 1481), în In honorem Mircea Ciubotaru, Lucian-Valeriu Lefter, Mihai Bogdan
Atanasiu (editori), Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", laşi, 2015, p. 167-179 (v. p.
178).
23
Pasajul în italice reprezintă rezumatul actului, aşa cum a fost scris de Artur Gorovei.
22

Genealogică",
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arhiva familiei, azi în păstrarea mea (v. Anexa şi Fig. 1). Întâmplarea din 1836
este amintită aici în trecere, ca şi apelul la o "comisie duhovnicească" şi la una
"politicească"; însă înţelegem care era rostul menţionării celei dintâi. Fetele
sunt arătate doar ca fiice ale Mariei şi orbul consimte ca două dintre ele Bălaşa şi Catrina (cea care tocmai fugise cu chelarul !) -să treacă în stăpânirea
fratelui său Ioan, "cunoscând greutate fameliei" acestuia 24 .
Cunoştinţele despre acest caz tragic se opresc înaintea încheierii sale, cu
jalba pe care Neculai Gorovei a adresat-o Departamentului Trebilor Dinlăuntru
la 8 octombrie 1839, cerând împlinirea dreptăţilor sale. Plângerile lui se
îndreptau acum împotriva tuturor, acuzându-şi fratele că s-a pus de acord cu
"pravilnicescul <său> precuror", căminarul Iordachi Stamati. Contesta cu
putere "învoiala cu dănuire" din septembrie 1837, ca fiindu-i smulsă printr-o
înşelăciune: "viind amândoi [fratele Ioan şi căminarul Stamati] unde mă aflam
eu cu şederea la d-lui căminar ca o gazdă şi purtător de grijă ce se făcuse asupra
mea, au început cu asprime asupra mea zicând că apucându-1 frate-meu în
Divan, au dat înscris ca să fie în Creminal cu toată starea casei d-sale pentru
numitul chelariu, că n-au furat nimică; sub care meşteşugit chip începând şi
frate-meu cu asprime a striga asupra mea că va cheltui 200 galbeni şi fetele nu
le va da, n-am mai putut răspunde înainte-le, decât li-am zis să mă deie în
Creminal dimpreună cu fetele şi cu chelariu şi mă va pune la cale stăpânirea.
Şi a doua zi, şezând eu în cerdac, însuşi căminarul viind m-au luat de
mână şi m-au dus în etac, unde ave două învoeli scrise, cum că eu, cunoscând
greutatea casăi fratelui meu, i-am dăruit acele două fete, făcându-mă cu de-a
sila de am iscălit, supt cuvânt ca să-1 scap de Creminal şi pe numitul, şi altă
scrisoare pentru mama fetelor să mi-o trimeată în 15 zile şi mi-au trimes-o la un
an, n-am adaos mai mult decât am zis că aceasta îmi este ca o sabie asupra
capului meu ... ".
Cazul lua o întorsătură periculoasă, întrucât orbul, "după legiuirile
paragrafului 176", îşi dezrobise fetele: "ca pe nişte fii <născuţi> din păcatele
mele voinic sânt a-i slobozi din robie". Nefericitul a trebuit să constate că
"pravilnicescul precuror" fusese de rea-credinţă şi profitase de invaliditatea lui,
nu doar oprindu-i atât banii ce i se cuveneau ca "leafă", cât şi venitul
pământului, dar furându-i şi câteva acte de proprietate. În luna mai, scăpase "de
supt jugul robiei d[ umi]sale" şi acum cerea "să mi se împlinească dreptul răpit
de numitul căminar [Stamati], adică rodul moşiei, hărtiile sus-pomenite, beletu
lefii cu banii luaţi patru ani de numitul, dându-mi-se şi moşia în a mea
stăpânire, rămânând şi vechilimeaua [= procura] pe viitorime în nelucrare la
24

Serdarul (mai târziu, ban) Ioan Gorovei avea, în acel moment, şase copii: Catinca (n. 1821 ),
Agripina (n. 1829), Petru (n. 1831), Calipso (n. 1833), Nicolae (n. 1834) şi Grigore (n. 1836).
Au mai existat şi alţi copii (cel puţin încă doi), morţi de mici şi ale căror nume nu s-au păstrat.
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orice pricină aş mai avea, pentru că toate cele făgăduite cătră mine au fost
numai ca o mască închipuită spre înplinire răului său scop, pe care I-au şi
săvârşit".

În ceea ce priveşte fetele, s-a poruncit întoarcerea lor la tatăl care le
reclama; în 1840, orbul s-a dus la Dorohoi, a stat acolo patru săptămâni la
fratele său, dar nu l-a putut îndupleca să i le dea 25 .
Ultima ştire despre Neculai Gorovei datează din august 1844, când avea
judecată cu acelaşi Iordachi Stamati pentru nişte bani 26 • A murit după această
dată, probabil la Radomireşti, unde va fi fost şi îngropat, alături de ceilalţi din
neamul său.
Purtarea lui Ioan şi Petrache Gorovei faţă de nefericitul lor frate ameninţat cu surghiunulla mănăstire şi gata să intre la "cremenal" cu fete cu tot
- poate să pară astăzi de o duritate extremă şi inumană. Să nu uităm, însă, că în
mentalitatea vremii ţiganii erau mai degrabă obiecte, decât oameni, iar o
întâmplare de acest gen era o insultă gravă pentru familia întreagă.
Recunoaşterea copilelor şi eliberarea lor de către Neculai Gorovei a fost un gest
emoţionant, dar el a complicat şi mai mult lucrurile: legitimate, cele trei fete
deveneau verele primare ale copiilor lui Ioan şi Petrache, cu drept de moştenire
în pământul rămas de la înaintaşi - ceea ce trebuie să fi apărut ca strigător la
Nu ştiu nimic despre soarta celor trei fete. Născute pe la 1815-1820, ele au putut trăi până
spre 1880, astfel încât decesele lor au putut fi înregistrate la Starea Civilă - dar unde ?! La fel,
nu ştiu nimic despre eventualii lor soţi şi urmaşi. Dacă au rămas la Dorohoi, s-au putut căsători
şi au putut avea copii, aflându-se printre cei zece ţigani ai "casei" banului Ioan Gorovei (v. mai
departe, în text), dezrobiţi în urma decretului lui Grigore vodă Ghica din decembrie 1855. Ar fi
tentantă ipoteza că, prin căsătorie, vreuna dintre ele a putut prelua şi transmite numele aceluia
care îşi recunoscuse patemitatea. Însă o asemenea ipoteză nu are, în acest moment, nici un
element de susţinere. Desigur că, în cazul preluării numelui, descendenţii lor intră în acea
istorie comună care face obiectul proiectului meu de cercetare. De altfel, se pare că şi într-un
alt caz foştii robi eliberaţi la 1855 au preluat numele fostului stăpân: Constantin P. Gorovei
(1861-1937) i-a relatat nepotului său de văr primar Artur Gorovei despre existenţa unor
persoane cu acest nume, care, întrebate, au răspuns că "au numele de Gorovei", întrucât
"părinţii lor au fost robi la bătrânul Gorovei", nu altul decât Petrache din povestea noastră
(scrisoare din 1 ianuarie 1934; arhiva Gorovei, Fălticeni). Cazul acesta este încă şi mai
interesant, întrucât probează puterea cu care a fost păstrată amintirea unei dependenţe personale
de dată foarte veche. Existenţa unor purtători ai numelui, de etnie romă, în judeţul Iaşi, îmi este
de asemenea cunoscută (informaţie de la dr. Mircea-Cristian Ghenghea).
26
Această informaţie se află într-o listă cu dosare din arhiva Tribunalului Bacău, pe care Artur
Gorovei şi le-a notat după opise, fără să le poată, însă, cerceta: "Dosar Trib. Bacău, No. 1047
din 18 august 1844" - cf. Ştefan S. Gorovei, Mobilitatea populatiei reflectată in istoria unei
familii. Il. Purtătorii numelui Gorovei în tinutul Oudetul) Bacău, cit. (supra, nota 6), p. 305, nr.
1. Neculai orbul apare şi în 1834, judecându-se cu fraţii săi pentru avere (Acta Gorovei, III, p.
131, nr. 284: "Din însemnările lui Traian Ichim") şi în 1837, la o împărţeală a averii cu fratele
Petrache (Acta Gorovei, III, p. 104, nr. 220, după "Buletin. Foaie oficială").
25
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cer! Şi, mai la urma urmelor, cine putea fi sigur de paternitatea fetelor?!
Traiul cu ţiganca în păcat putea fi trecut cu vederea; dar recunoaşterea copiilor
depăşea simplul accident biografic. Orbul nu-şi putea supraveghea ţiitoarea, iar
"ţigăncuşa de la ietac" era liberă să-şi trăiască viaţa cu oricine altcineva, punând
apoi copiii în seama stăpânului ei. Se spune, într-unul din actele dosarului, că
orbul "neputând să o ţie cu alt şart lângă sineş [ ... ], i-au făgăduit tovărăşia
vieţii". Aceste cuvinte (parţial menţionate deja) pot să sugereze un şantaj.
Reacţia familiei pentru a stăvili eventualele efecte ale accidentului
biografic era justificată.
Un asemenea caz nu poate fi judecat cu sensibilitatea noastră de azi.

*

Petrache Gorovei (1793-1873), fratele mai mic al orbului, a avut mai
mulţi copii. Unul dintre ei a purtat - nu ştiu în amintirea sau onoarea cui numele Ernest (1857-1941). In Istoria familiei Gorovei, Artur Gorovei a scris
despre el următoarele:
,,Ernest Gorovei a fost militar, apoi agent la vamă, şi a fost şi la vama
din Cornul Luncii, judeţul Suceava, când venea prin Folticeni, la vărul său
Petru Gorovei, avocatul. Apoi s-a retras la moşia Radomireşti, în care avea şi el
o parte, şi s-a însurat cu Aglaia David, care a murit [ ... ] fără a lăsa nici un copil.
Ernest Gorovei a murit la 8 octombrie 1941 şi-i înmormântat la Radomireşti,
unde a murit".
Inventariind tinerele vlăstare ale familiei, unul dintre fraţii lui Ernest
scria în 1923 lui Artur Gorovei: "De Ernest ştii, de mine asemenea, că nu avem
copii'm.
În 1914, însă, acelaşi Artur Gorovei scria despre unchiul său Ernest:
"trăieşte la moşia Radomireşti; are copii" 28 . Am bănuit, la început, o eroare de
dactilografiere şi am socotit că trebuie citit "nu are copii". M-am înşelat. Şi aici
avem de-a face cu un ... accident biografic.
Demult, spre începutul anilor '80, excelenta arhivistă Rodica P. Anghel
mi-a dat un mănunchi de însemnări despre diverse personaje pe care le-a socotit
interesante pentru mine; între ele, una privea căsătoria, la laşi, în 1891, a lui
Ernest Gorovei, iar o alta căsătoria, tot la Iaşi, în 1911, a lui Constantin, fiul lui
Ernest Gorovei, muncitor. Am fost, fireşte, foarte intrigat de numele acestui
"muncitor" ieşean, dar am fost înclinat să cred că ar fi fost vorba de o
omomm1e.
La începutul lucrului pentru proiectul amintit, am cerut documentele
semnalate de fişele primite cu atâta vreme în urmă. Surpriza a fost totală şi ...
multiplă: "muncitorul" Ernest Gorovei de la laşi nu era altul decât moşul Ernest
27

Constantin P. Gorovei, scrisoare din 26 martie 1923; arhiva Gorovei, Fălticeni.

28

Însemnări despre familia Gorovei (ms.)- cf. supra, nota 10.
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de la Radomireşti-Bacău, identificat ca atare atât prin actul de naştere, cât şi
prin semnătura inconfundabilă. Aceasta este povestea lui, reconstituită după
documentele arhivelor.
La 10 mai 1891, Emest Gorovei, de 34 de ani, funcţionar, domiciliat în
Iaşi, fiul lui Petrachi Gorovei şi al Elenei (ambii decedaţi), solicita oficierului
Stării Civile de Iaşi îndeplinirea formalităţilor pentru căsătoria sa cu Frăsina
Jelescu, "de profesie liberă, necăsătorită". Pentru stabilirea identităţii sale, a
adus actele de moarte ale părinţilor şi un "act de dovedire destinat a ţine loc de
act de naştere", întrucât la data naşterii sale (21 mai 1857, la Ruşi, Bacău) "nu
se păzea regulat actele Stărei Civile". După îndeplinirea formalităţilor
("publicaţiunile" făcute la biserica Sf. Constantin la 12 şi 19 mai), căsătoria a
fost oficiată la 3 iunie de către Teodor Tăutu 29 . "Îndată după aceasta -spune
actul de căsătorie -, numiţii soţi ne-au făcut arătare că au doi copii de sex
bărbătesc, [ ... ] cel întâi [ ... ] numit Ghiorghie şi cel al doilea [ ... ] numit
Alexandru, şi pe care voiesc a-i legitima, care noi cuprindem această declarare
în actul lor de căsătorie".
Am ajuns, nu fără greutate, să cunosc actele de naştere ale celor doi
copii 30 . În timp ce Gheorghe, născut la 9 ianuarie 1883, a fost înscris ca fiu al
lui Emest Gorovei, militar, şi al Efrosinei Jelescu, Alexandru, născut la 12
septembrie 1886, a fost declarat doar ca fiu al mamei sale şi înscris sub numele
greşit Le/eseu; pe actul său de naştere, însă, este făcută menţiunea că a fost
legitimat prin căsătoria părinţilor. Concubinajul acestora era, deci, de dată
veche, cel puţin din anul 1882 (de vreme ce primul copil s-a născut în ianuarie
1883). Căsătoria din 1891 nu a fost, însă, încheierea fericită a unui accident
biografic destul de banal - un tânăr militar, apoi funcţionar, căzut în mrejele
unei femei de categorie socială mai joasă, pe care o ia de soţie pentru liniştirea
spiritelor şi creşterea cuviincioasă a copiilor.
Mi-am închipuit că acel Constantin, însurat la 1911, va fi fost un fiu
născut din aceiaşi părinţi, dar după căsătoria lor. Însă din propriul lui dosar de
căsătorie am aflat cu totul altceva.
În Declaraţia de căsătorie, completată cu un scris care arată o instrucţie
precară, Constantin Gorovei (de profesie lăcătuş) se declară fiu al lui Emest
Urmaş al lui Ioan Tăutu, mare logofăt al Moldovei (1475-1511), Teodor V. Tăutu (18281902), fost primar al Iaşilor, era înrudit cu Artur Gorovei prin soţia sa, Aglaia Botez (18461913). O soră a acesteia a fost mama lui Alexandru Saint-Georges (1886-1954), cunoscutul
colecţionar şi creatorul muzeului bucureştean care i-a purtat numele. Stufoasa descendenţă a
acestei familii Botez din Fălticeni este povestită de Artur Gorovei într-o scrisoare adresată la 25
ianuarie 1940 scriitorului Theodor A. Râşcanu (1888-1952), în curs de publicare.
30
Sunt îndatorat d-lui dr. Marius Chelcu pentru identificarea acestor acte. În cazul lui Gheorghe
Gorovei, d-1 dr. Arcadie Bodale a găsit, mai apoi, şi dublura actului de naştere, pe care sunt
înscrise toate modificările survenite în starea sa civilă.
29
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Gorovei, muncitor din Iaşi şi al Efrosinei Jelescu fostă Gorovei. La dosar, este
anexată Sentinţa nr. 242 din 5 octombrie 1906 a Tribunalului Iaşi (Secţia a IIIa), prin care, prin proba cu martori, Eufrosina Jelescu a obţinut ca fiul ei
Constantin să fie recunoscut ca născut din căsătoria ei legitimă: "în virtutea
legii, Tribunalul hotărăşte: omologhează depunerile marturilor, din care reiesă
31
că copilul Constantin Gorovei" este născut la anul 1891 ca fiu legitim al
părinţilor Emest şi Eufrosina Gorovei. Căsătoria pronunţându-se la 3 iunie
1891, copilul - conceput din vremea concubinaj ului - se putea naşte şi câteva
zile după aceasta; dar, într-un asemenea caz, nu ar mai fi fost necesară
recunoaşterea numelui în justiţie, prin proba cu martori!
Atunci?!
Actul de naştere al lui Constantin Jelescu arată că el a venit pe lume la
1891, în adevăr, dar nu după căsătoria mamei sale, ci cu trei luni înainte, la 24
februarie! Caz în care la fel de îndreptăţită este întrebarea: de ce nu a fost şi el
legitimat odată cu fratii săi, Gheorghe şi Alexandru, cu prilejul căsătoriei?!
Răspunsul nu poate fi decât unul singur: nu era fiul aceluia care, prin justitie,
i-a fost atribuit ca tată 32 .
Pe măsură ce am descoperit toate aceste informaţii, mi-am dat seama că
însemnarea lui Artur Gorovei din 1914 despre Emest- "are copii"- era corectă
şi că anumite informaţii genealogice fuseseră, cu trecerea timpului, ocultate de
familie, devenind apoi cu totul uitate. Cu acest gând m-am îndreptat spre uriaşa
corespondenţă de familie, cu grijă păstrată şi orânduită de bunicul meu. Am
sperat ca, în pachetul cu scrisorile primite de la membrii ramurii băcăuane, să
găsesc, totuşi, măcar o ştire despre accidentul biografic al lui Emest, personaj
care se dovedea acum posesorul unui segment de biografie (aparent) cu totul
necunoscut, dar şi despre eventualele reacţii ale fraţilor săi. Tăcerea ulterioară a
acestora era un semnal, dar nu o mărturie suficientă.
Şi, de data aceasta, nu m-am înşelat.
Singura soră supravieţuitoare a lui Emest, Maria (1868-1929), măritată
cu ofiţerul Constantin Filoteanu, scria lui Artur Gorovei, din Iaşi, la 13 mai
1897: "Emest, acum 10 ani [de fapt, vreo 15! -nota mea], pe când era încă
militar, s-au încurcat cu oarecare femeie (păcatul lui a fost). În timpul acesta a
făcut doi copii. Dar drept să-ţi spun, aşa femeie - imposibil de-a trăi, de-a fi în
societate cu ea. E proastă, murdară, ceva care nu pot a-ţi descrie. Am fost şi eu
Constantin, născut la 24 februarie 1891, este declarat doar ca fiu al Eufrosinei Jelescu (30 de
ani). V. mai departe, în text.
32
Faptul acesta - că nu era fiul aceluia care, prin justiţie, i-a fost atribuit ca tată (probabil în
umbra principiului pater id est quod justae nuptiae demonstrant ... ) - nu prezintă nicio
importanţă din punctul de vedere al cercetării mele, care priveşte pe purtătorii numelui.
Purtând acest nume, eventualii săi descendenţi sunt şi ei o parte componentă a aceleiaşi istorii
comune.
31
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o dată pentru a vedea copiii şi pe Emest şi ea m-a şi criticat. În timpul de pe
urmă, când Emest au ieşit din armată intrând la Drumul de Fier [= C.F.R.],
trebuia ca copiii să fie recunoscuţi pentru a avea drept la pensie, a stăruit din
familia noastră să se cunune, crezând că ea s-a mai da la brazdă, vorba
românului, dar ea din loc nu a luat, tot a ei o ţinea.
Emest nemaiputând trăi cu ea, a dat divors la Tribunal Iaşi 33 , unde azi au
avut al triilea termen rară [peste: cu] martori, dar ea ce s-a apucat, a dat şi ea
hârtie de divors şi una pentru alimente [=pensie alimentară], scoţându-şi act de
sărăcie. Ea tot în casă cu Emest stă, tot el îngrijeşte de copii şi chiar de ea, ea
zestre nu a avut nimic, chiar cele necesare pentru d[ân]sa Emest i-a cumpărat".
Se vede că divorţul nu a fost uşor, de vreme ce sentinţa s-a pronunţat
abia la 30 octombrie 1898: "Având în vedere că din depunerile martorilor
ascultaţi înaintea Tribunalului se constată că pârâta Eufrosina Gorovei au
insultat pe soţul său cu cuvinte de mizerabil şi ticălos, sărind asupra sa cu
cuţitul. Considerând că aceste fapte constituie pentru soţul inocent injurie grave
şi astfel căsătoria dintre soţi devenind imposibilă, urmează a fi desfăcută 34 ".
La trecere de opt ani după pronunţarea divorţului, fosta soţie cere - şi
obţine - legitimarea şi a lui Constantin, care, evident, nu era născut din legătura
cu Emest Gorovei: nu numai actul de căsătorie al lui Emest, dar şi sora acestuia
menţionează existenţa doar a doi copii chiar în vremea divorţului.
În cazul acesta, familia nu a mai reacţionat cu duritatea de la 1836.
Mentalităţile se schimbaseră, moravurile erau ceva mai relaxate, însă familia a
socotit necesar să exercite presiuni pentru ca fratele rătăcit, bolnav de un alt soi
de orbire decât unchiul său, să pună rânduială în viaţa lui privată şi să elimine
efectele accidentului biografic, cel puţin de dragul copiilor.
Din cei trei băieţi care au purtat numele Gorovei, cunosc mai bine soarta
lui Gheorghe: a ajuns la Botoşani ca "muncitor cu palmele" şi s-a căsătorit
acolo, în 1931 cu Elena Scripcaru din Leorda35 ; în actul de căsătorie, tatăl este
arătat ca decedat, deşi era încă în viaţă: va muri abia peste zece ani! Gheorghe
Gorovei a murit la Botoşani, la 20 aprilie 1942 36 , fără să fi avut copii (după cât

Maria Filoteanu spera că nepotul de la Fălticeni, aflat în aceeaşi breaslă juridică, ar putea
pune un cuvânt pe lângă magistraţii de la Secţia a 11-a, unde se judeca procesul, indicând
numele lui Jean Ghica şi al lui Vârnav-Liteanu. Emest Gorovei avea ca avocat pe Osvald
Teodoreanu, tatăl scriitorilor Alexandru (Păstorel) şi Ionel Teodoreanu.
34
Sentinţa de divorţ este semnată de A. N. Gane (unul dintre fiii scriitorului Nicu Gane) şi de
Ghica.
35
Actul de căsătorie (nr. 128 din 10 august 1931) mi-a fost comunicat, în xerocopie, de d-1 dr.
Dan Prodan, profesor în Botoşani (iulie 2013). Îi mulţumesc şi aici pentru amabilitate.
36
Actul de deces (nr. 318 din 21 aprilie 1942) mi-a fost comunicat, în fotocopie, de d-1 Viorel
Iliuţă, viceprimar al Municipiului Botoşani (iulie 2013). Îi mulţumesc şi aici pentru amabilitate.
33
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se pare). Despre Constantin, ştiu doar că s-a căsătorit cu Paraschiva Popescu,
mai mare decât el cu trei ani. Iar despre Alexandru nu ştiu nimic.
Faptul că la moartea lui Emest Gorovei (Fig. 2), în 1941, niciunul dintre
aceşti băieţi nu s-a prezentat la succesiune (deşi cel puţin unul, Gheorghe, încă
trăia) arată că odată cu divorţul a fost tranşată
şi chestiunea drepturilor
succesorale ale
copiilor: într-un mod care 1m1 este
necunoscut, s-a reuşit îndepărtarea lor de la
moştenire. Averea lui Emest Gorovei a
revenit nepoţilor săi de frate.
O pnv1re senină asupra soartei
oamenilor.
Şi fetele lui Neculai orbul, şi băieţii
lui Emest au rămas în ceea ce s-a numit
subistorie. Se poate spune că au plătit pentru
păcatele părinţilor. Dar numai ei?!
Fraţii care I-au năpăstuit - poate pe
nedrept - pe bietul orb au avut şi ei soarta
lor. Ioan de la Dorohoi a murit de holeră la
1848, lăsând o văduvă cu şase copii, dintre
care patru nevârstnici. Averea lui s-a risipit Fig. 2. Emest Gorovei la bătrâneţe
prin proasta administrare de către epitropia
constituită în acest scop 37 : pământul a rămas necultivat, vitele au pierit, casa din
Dorohoi s-a ruinat, şi nimeni nu a încasat nici măcar banii cuveniţi pentru
eliberarea celor zece ţigani robi - între care, poate, se aflau şi cele două fete ale
lui Neculai orbul, cu posibilii lor copii. Cei trei băieţi ai banului Ioan Gorovei
n-au moştenit nimic şi au trebuit să-şi construiască fiecare cariera prin munca
propne.
Petrache Gorovei de la Bacău a murit la 80 de ani, lăsând şi el şase
copii, cu vârste între 17 şi cinci ani, orfani deja de mamă. Şi averea lui s-a
risipit prin proasta "epitropisire". Deşi au păstrat răzeşia de la Radomireşti,
băieţii şi-au făurit şi ei, tot singuri, carierele lor de funcţionari.

*

Mi se pare că întâmplările relatate prezintă un anume interes cel puţin
dintr-un punct de vedere. Reacţiile faţă de accidentele biografice aparţin unor
membri ai aceleiaşi familii, din două generaţii succesive, ţinând aşadar de
Cf. Artur Gorovei, Istoria unei epitropii. Din trecutul nostru judecătoresc, Craiova, Institutul
de Arte Grafice "Ramuri" S.A., 1920 (No. 4 din Biblioteca juridică, sub îngrijirea d-lui Dem. D.
Stoenescu, avocat, Craiova). A fost publicat întâi în revista ieşeană "Arhiva", XXI, 1910, 9-10,
p. 392-402.
37
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acelaşi mediu social, având acelaşi nivel de instrucţie, profesând aceleaşi
crezuri şi preţuind aceleaşi valori. La 1830, "îngurluirea" cu o ţigancă roabă nu
era detestabilă atâta vreme cât, ca "accident" biografic, nu interfera cu viaţa
socială; ca urmare, nu provoca reacţii decât într-un caz ca acela descris, atât
pentru a evita desconsiderarea socială, cât şi pentru a proteja familia de
dezonoare şi ruşine; la 1880, o astfel de convieţuire nu mai era însă de
conceput, şi cu atât mai puţin apariţia unor copii: cel care s-ar fi încumetat la o
asemenea aventură ar fi fost exclus din societate, mis au ban, cum ar spune
francezul, decăzut din toate drepturile şi calităţile în raport cu familia sa.
Accidentul biografic al unchiului se repetă la nivelul nepotului, care se
"îngurluieşte" nu cu o ţigancă, e drept, dar cu o femeie aparţinând unui nivel
social evident inferior - o mezalianţă, de data aceasta - şi care rămâne
indiferentă la încercările de aplanare a tensiunii provocate de această relaţie.
Se poate spune că în ambele cazuri prezentate aici avem de-a face cu
ceea ce, pentru un alt context, s-a numit amnezie genealogică selectivă 38 • Faptul
este cu deosebire evident în al doilea caz, întrucât toţi membrii familiei ştiau
despre existenţa celor doi băieţi ai lui Emest. În primul caz, putem vedea un
secret de familie, păzit până la un punct, dar care nu prezenta o straşnică
importanţă şi care, în împrejurări cunoscute, n-a mai fost înregistrat de memoria
familială, mai cu seamă în vâltoarea întâmplărilor din viaţa familiei, dar şi a
prefacerilor societăţii româneşti din mijlocul veacului al XIX-lea; în cel de-al
doilea, însă, este evidentă ştergerea voluntară a informaţiilor din memoria
genealogică, paralel cu refuzul (tot voluntar) de a păstra informaţiile sau de a
înregistra altele noi în partea cealaltă, pentru consolidarea şi perpetuarea
memoriei familiale 39 . Pentru că un lucru mi se pare curios.
Gheorghe Gorovei a locuit în Botoşani între 1931 şi 1942. Artur
Gorovei era autorul Monografiei oraşului Botoşani, apărută în 1926, iar fiul său
Mircea a fost, în această perioadă, până în 1938, judecător de instrucţie la
Tribunalul din Botoşani. Chiar nu i-au ajuns la urechi niciunul dintre aceste
nume ? N-a fost el curios să afle dacă şi ce fel de rudenii îi erau cei doi ? Sau,
din contra, ştia foarte bine şi tocmai de aceea va fi evitat orice contact?!

"Amnesie genealogique selective": Zoltăn Szombathy, Genealogy in Medieval Muslim
Societies ?, în "Studia Islamica", 95, 2002, p. 14, nota 38.
39
S-a observat că memoria familială răspunde la trei imperative: nevoia de transmisiune a unui
patrimoniu simbolic ("une irresistible besoin de transmission"), dorinţa de a menţine vii, a
salvgarda amintirile ("un infini desir de reviviscence") şi evaluarea propriei vieţi ("un moyen
pour chacun d'evaluer sa vie")- cf. Anne Muxel, Individu et memoirefamiliale, Paris, Hachette
Litteratures ("Piuriel"), 2007 (prima ediţie: Nathan, 1996), p. 13-40 (Les fonctions de la
memoire familiale). V. şi Vincent de Gaulejac, L 'histoire en heritage. Roman familial et
trajectoire sociale, Paris, Editions Payot & Rivages, 2012, p. 197-199.
38
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Cu aceste observaţii, se atinge, probabil, domeniul psihogenealogiei.
Ruptura intervenită între părinţi, divorţul greu şi penibil, blamarea femeii
(mamei) n-au putut să nu marcheze pe copii. Prezenţa celui de-al treilea fratedespre care cel puţin mama ştia că nu este fiul aceluiaşi tată - putea fi
stânjenitoare. Ori băieţii n-au mai fost, efectiv, informaţi despre tatăl lor şi
familia al cărei nume îl purtau, ori le-a fost inoculat un dezinteres sau chiar o
ostilitate faţă de acest subiect. În locul adevărului, care putea duce la
culpabilizarea mamei, a fost preferată mistificarea: tatălui i s-a creat o identitate
falsă ("muncitor") şi o biografie falsă ("decedat" în 1931 ).
Când s-a produs divorţul, în 1898, Gheorghe avea 15 ani, iar Alexandru
12 ani, aşa încât e greu de crezut că ei n-au mai păstrat nicio amintire despre
tatăl lor. Gheorghe (mă refer numai la el, întrucât cunosc doar evoluţia lui) a
fost, deci, învăţat să nu mai gândească despre tatăl lui şi să nu se mai intereseze
de eventualele rude din partea sa. Avem de-a face cu un "defect" în
transmiterea memoriei familiale 40 .
În cursul cercetărilor efectuate până acum, am mai întâlnit asemenea
cazuri. Ele arată că, fenomen general uman, ablaţiunea sau mistificarea
memoriei - cu toate cele ce decurg de aici - produc efecte dezastruoase în
planul identităţii familiale.
Nu i-am cunoscut pe nepoţii de frate ai lui Emest, ci doar pe copiii
acestora (morţi şi ei între timp), dar la vremea aceea nu cunoşteam eu episodul
furtunoasei căsătorii, ca să-i pot chestiona cu privire la ea. Mă întreb, însă, dacă
ei nu vor fi ştiut despre existenţa celor trei băieţi, Gheorghe, Alexandru şi
Constantin. Mi se pare sugestiv faptul că aceste prenume se regăsesc în
patrimoniul onomastic al ramurii respective: unul dintre fraţii lui Emest,
căpitanul Petru P. Gorovei, şi-a botezat băieţii Constantin şi Gheorghe, iar fiul
celui dintâi s-a numit Alexandru. Se poate să fie o întâmplare; dar dacă nu
este?!
ADDENDA

În răstimpul scurs după predarea acestui studiu (mai 2015), am găsit
unele amănunte pe care le socotesc importante pentru subiectul său şi pe care,
cu îngăduinţa editorilor, le consemnez (august 2016) separat, pentru a nu altera
întregul care a fost comunicat participanţilor la Conferinţa din noiembrie 2014.

° Cf.

4

Vincent de Gaulejac, op. cit., p. 154-203 (Les defauts de transmission). Între tinerii
în 1898 în prima clasă la Liceul Naţional din Iaşi figurează şi un Alexandru Gorovei
(comunicat de d-na Ina Chirilă). El s-ar potrivi din punctul de vedere al vârstei (12 ani), dar este
înscris - o singură dată, e drept - cu iniţiala tatălui C. (SJAN Iaşi, Fond Liceul National, dosar
111898, voi. II). Poate fi o eroare provocată de neatenţia secretarului, dar şi una intenţionată, a
declarantului.
înscrişi
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În note, am operat doar câteva precizări bibliografice, în cazul unor lucrări
semnalate iniţial ca fiind sub tipar şi apărute între timp.
1. Pregătind pentru tipar principalele fragmente din Însemnări despre
familia Gorove141 , am avut surpriza să constat că răspunsul (sau măcar unul
parţial!) la întrebarea formulată în nota 25 a prezentului articol, cu privire la
fetele lui Neculai Gorovei orbul ("Dacă au rămas la Dorohoi, s-au putut căsători
şi au putut avea copii, aflându-se printre cei zece ţigani ai "«casei»" banului
Ioan Gorovei"), era chiar la îndemâna mea: este cunoscută soarta unei dintre
cele trei fete!
La 14 iulie 1832, Ioan Gorovei de la Dorohoi obţinea, prin schimb, de la
spătarul Gheorghe Costache, un "sălaş" (o familie) de ţigani, ale căror nume sau consemnat: Gheorghe Fasolă, soţia sa Maria Iovoaia (fata unui Iov) şi copiii
lor, Toma, Dochiţa şi lrimia42 •
Inventarul averii banului, alcătuit la moartea acestuia, în vara anului
1848, enumeră şi pe cei zece ţigani robi; nouă dintre aceştia formau o
familie: după Gheorghe (acum bucătar) cu soţia lui Maria, fiul Ieremia şi fiica
Dochiţa, urmează Toma cu soţia sa Bălaşa şi cu copiii lor, Ion băietul,
Casandra fata şi Agripina, copilă mic~ 3 • Este, oare, această Bălaşa, soţia lui
Toma şi mama celor trei copii, una şi aceeaşi cu Bălaşa dăruită la 1837 de
Neculai fratelui său Ioan?! Eu cred că da, şi iată argumentele.
Este, mai întâi, numele fetei: Bălaşa. Or, ştim din desfăşurarea poveştii
că din cele două fete dăruite la 183 7, una - Catrina - s-a "îngurluit" cu chihaia
de la Buhaiu şi a fugit la Radomireşti, la tatăl ei; a rămas la Dorohoi cealaltă
fată, Bălaşa.

S-ar putea spune că este o simplă coincidenţă. Însă tot din direcţia
numelor de botez mai vine un argument. Această Bălaşa a dat copiilor săi nume
care ţin de patrimoniul onomastic al familiei stăpânului: Ion, Casandra şi
Agripina. Cel dintâi este numele banului însuşi; al doilea este numele unei
surori a acestuia (Casandra, măritată cu Costache Nour); al treilea este numele
unei fiice a banului (Agripina, măritată întâi Andrieş şi apoi Scolari). Încă trei
coincidenţe, peste cea dintâi ? !
În fine, este faptul că la 1871, Toma se afla încă la casa unuia dintre fiii
banului, Grigore 1. Gorovei: acolo 1-a cunoscut, copil fiind, Artur Gorovei
A

•44

InSUŞI

.

Din toate acestea, cred că povestea se poate reconstitui cam

aşa.

Cf. supra, nota 10. Artur Gorovei, Însemnări despre familie, în "Archiva Moldaviae", VII,
2015, p. 295-335.
42
Ibidem, p. 302 (documentul se păstrează în arhiva Gorovei, Fălticeni).
43
Ibidem, p. 305.
44
Ibidem, p. 302.
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După fuga surorii sale Catrina, Bălaşa a rămas în casa de la Dorohoi, în
grija celui care îi era şi stăpân, şi unchi. Prin 1838-1839, a fost dată în căsătorie
lui Toma Fasolă, fiul cel mai mare al bucătarului. Copiii născuţi (cam în
intervalul 1839-1845) din această unire au fost botezaţi, foarte probabil, de
membri ai familiei stăpânului: aşa s-ar explica apariţia unei Casandra şi a unei
Agripina acolo unde mai fireşti ar fi fost nume ca Dochiţa, Pachiţa, Chivuţa etc.
Nu ştiu ce s-a întâmplat după moartea banului şi apoi a soţiei sale;
probabil această familie a rămas ataşată casei. În împrejurări necunoscute,
Toma Fasolă a ajuns (sau poate a rămas?!) în serviciul lui Grigore 1. Gorovei.
Acum, având aceste repere - şi cronologice, şi onomastice - ar putea
veni şi continuarea poveştii, prin cercetarea registrelor Stării Civile ale oraşului
Dorohoi. Presupunând că cei trei copii ai Bălaşei au rămas acolo ...
2. Un studiu interesant despre "sărăcie şi alteritate", apărut foarte recent,
a scos la iveală o mărturie, pe cât de neaşteptată, pe atât de emoţionantă, cu
privire la peripeţiile lui Neculai Gorovei, plecat la Bucureşti în căutarea
medicilor care să-i vindece ochii 45 . În jalba adresată Marii Logofeţii a Credinţei
la 23 martie 1835, Neculai Gorovei, fiul lui Constantin Gorovei (serdar,
răposat, de la Neamţ), "neam dă boieri din ţara Moldov(e)i", îşi spune păsul în
aceste cuvinte (scrise, evident, de un muntean): "am venit aici îmblând din
dohtori în dohtori ca să-mi câştig vederea ochilor, să merg iarăşi înnapoi,
nădăjduind din zi în zi că voiu scăpa vindecat; apoi dă multa vreme ce şez aici,
nu numai că hainele mi s-au rupt, nici plata dohtorilor nu am a o întâmpina, dar
sânt lipsit şi dă pâinea cea din toate zilele şi ca unu ce mă aflu strein, fără nici o
putere la acest loc". Poate că alte documente vor permite fixarea mai exactă a
răstimpului petrecut în Ţara Românească (deja "multă vreme" la data jalbei).
3. În toamna anului 2015, d-1 Marius Chelcu a identificat actul care a
înregistrat decesul lui Alexandru, fiul lui Emest Gorovei. L-a răpus tuberculoza
pulmonară la 5 septembrie 1907, iar decesul a fost declarat două zile mai târziu
de tatăl său şi de un anume Măgârdici Sava (un armean, judecând după
prenume). În chip ciudat, i s-a dat vârsta de 18 ani, deşi, fiind născut în
septembrie 1886, era cu trei ani mai mare. Tatăl, funcţionar (probabil la Vamă
sau la C.F.R.), e arătat ca având 48 de ani, deci ar fi fost născut în 1859, dar cu
prilejul căsătoriei sale din 1891 adusese un document din care rezulta că era
născut la 21 mai 1857! Se vede încă o dată cu câtă prudenţă trebuie folosite
indicaţiile de genul acesta din înregistrările Stării Civile ale acelei vremi.

Ştefan Petrescu, "Cu lacrimi fierb in fi mă rog ... ". Despre sărăcie şi alteritate în jalbele din
arhiva Eforiei Caselor Făcătoare de bine din Ţara Românească (1832-1840), în Modernizare
socială şi institufională în Principatele Române 1831-1859, coordonatori Venera Achim,
Viorel Achim, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2016, p. 124. Sunt recunoscător d-lui
Ştefan Petrescu pentru bunăvoinţa desăvârşită cu care mi-a pus la dispoziţie o imagine digitală a
acestui document (aflat la ANIC, fond Eforia Caselor Făcătoare de Bine, dosar 159, f. 2),
îngăduindu-mi astfel reproducerea unui pasaj mai amplu.

45
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Actul acesta are, însă, şi un amănunt cu totul interesant. Băiatul s-a stins
în Iaşi, în strada Nicolina nr. 113, iar tatăl său era "domiciliat în acea casă",
ceea ce înseamnă că situaţia semnalată în 1897 de Maria Filoteanu în scrisoarea
către Artur Gorovei rămăsese neschimbată: "tot el [Emest] îngrijeşte de
copii" ...
Anexă

Învoială cu dănuire
După
cercetarea urmată în trecutul an 1836 prin poronca
Departamentului Dinăuntru cu comisii duhovnicească şi politicească la acest
ţinut al Bacăului, dovedindu-să pe Mariia ţiganca, văduvă, driaptă roabă a me,
dăruită mie de răpoosata maica me Mariia Gorovei, şi cu trii fiice a ei, anumi
Ilinca, Bălasa şi Catrina, cari s-au născut şi s-au crescut în văduviia Mariei supt
stăpănirea me şi după organizaţiia pravililor numitili fete a Mariei ş-au luat
soarta maicii lor în giugul robiei, urmându-să spre întemeierea dreptăţilor meli
şi poroncile Departamentului dintr-acest an cătră Isp[ răvnicia] ţinut[ ului]
Dorohoiului de supt No. 4.189 şi 10.100 de la februar şi maiu trecut, acesti
roabi fiind drepti a meli supt toate driturili legiuiti şi cunoscând greutate
fameliei mai marelui mieu frate dum[nealui] sărdar Ioan Gorovei, carili au fost
şi tras pretenţii asupra acestor roabi, de a me bună voi, nesilit şi de nimine
neasuprit, spre ce de istov contenire a intrigii între fraţi, dăruesc şi dănuesc pi
doi feti a Mariei, şi anumi pe Bălaşa şi Catrina, pi carile de astăzi şi în veci să
fii a dum[isa]li fratelui mieu, sărda[ru]lui Ioan, întru moştinirea şi a urmaşilor
dum[isa]li, din niam în niam, însă fără a să înpărtăşi din acest dar dănuit prin
învoiri nici unul din ciialanţi fraţi ai mei întrucât de puţin. Şi spre vecinică
statomiciia acestui act, urmiazi însuş iscălitura me, întovărăşită şi cu a
precurorului mieu, dum[nea]lui cam[inar] Iordachi Stamati, întărit pi formă
după osăbită ceriri prin jalobă cătră giudecătoriia locală.
183 7 săpt. 22
în Radomireşti
Neculai Gorovei <subscriere autografă, de nevăzător, sub care numele
este trecut şi în clar>
Iordachi Stamate cam[inar]

<Pe verso:>
Jiudecătorie Ţân[ utului] Bacăului

Pentru că iscăliţii, prin această învoialnică dănuire, faţă în presudstvie
veind au adeverit întocmai cuprindirea ei dată cu bună voinţă, de aceia potrivit
cererii ce şi prin jalubă au făcut, să încredinţazi de jiudecătorie cu iscăliturile
cilenurilor şi punire peceţie trebunalului pe formă.
837 septembrie 22
No. 432
(urmează semnăturile a trei membri ai Tribunalului şi pecetea aplicată în fum).
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Definitivări

documentare.
Vasile Alecsandri, născut la 14 iunie 1818, în

Bacău

Conf. univ. dr. Ioan DĂNILĂ

Fundamental Documentary Evidence.
Vasile Alecsandri, Born in Bacău, on June 14, 1818
Summary
The paper summarizes the cultural event of the year 2018 in Bacău: the
bicentenary of the birthlbaptism of the Romanian poet until the appearance of Mihai
Eminescu. After reviewing the context outlined by George Călinescu, the most famous
interwar literary historian, according to whom Vasile Alecsandri was bom somewhere
"towards the mountains of Bacău" on July 21, 1821, the author of the paper refers to
the document which certifies that the future writer was bom in Bacău, on June 14,
1818. Gheorghe Ungureanu, the name the author cited, published, in the "Fortress of
Moldova" joumal, in May 1943, an article containing novel information about the life
and professional activity of the poet, reproducing the birth certificate issued by the
Moldavian Metropolitan Church in 1835 and the annotation made by Vasile
Alecsandri, the father, referring to the official date of his son' s birth: Bacău, June 14,
1818.
The end of the paper gives some details regarding the symposium held on the
200th anniversary day of Vasile Alecsandri's birth. The annex reproduces the 1835
document, which is preserved at the National Archives of laşi County Service.
Keywords: Vasile Alecsandri, bicentenary, birth certificate, baptism, archive
documents, literary biography.
Nu toate

personalităţile

culturii române au avut parte de o biografie
liniară, înregistrată o dată pentru totdeauna. Explicaţia ar putea fi de natură
artistică: scriitorii - mai mult decât muzicienii, pictorii, sculptorii etc. - preferă
să-şi confecţioneze crâmpeie biografice proprii, ca şi cum aceasta ar fi o datorie
implicită a unui creator de artă.
Vasile Alecsandri a fost unul dintre aceştia: în plin romantism, cum s-a
declarat secolul al XIX-lea, a împins îndeletnicirea scriitoricească dincolo de
marginile ei, proiectându-şi un detaliu de viaţă original. Aşa se face că anul
1821 a fost fixat în conştiinţa publică rară a fi tăgăduit de cineva, câtă vreme a
fost enunţat chiar de cel în cauză şi preluat de una dintre cele mai puternice voci
ale istoriei literare de la noi - George Călinescu. Urmarea a fost că
bibliografiile în domeniu, în cvasitotalitatea lor, au vehiculat data de 21 iulie
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1821, iar evenimentele determinate de raportarea la aceasta ("centenarul", în
1921, şi apoi încă un "semicentenar", în 1971) au fost marcate "în alb", fără a
se invoca un document arhivistic. Interesant este că s-a ivit şi o contradicţie: din
monografia lui George Călinescu şi din a sa Istorie a literaturii române de la
origini până in prezent ( 1941 ), oamenii de cultură au semnalat, în 1971, Bacăul
ca loc de naştere şi nici o altă localitate de pe traseul spre munţii Bacăului, aşa
cum acreditase G. Călinescu. Ca atare, pe faţada Casei de Cultură a Sindicatelor
din municipiul reşedinţă de judeţ, au fost montate atunci două plăci de marmură
anunţând că pe acel loc s-a aflat casa în care s-a născut marele creator de
literatură Vasile Alecsandri. A trecut un lustru şi, în 1976, instituţia judeţeană
însărcinată cu evidenţa monumentelor istorice informează organismele
superioare că din rândul de clădiri aparţinând familiei poetului supravieţuieşte o
construcţie în strada Alexandru cel Bun, pe care băcăuanii o ştiu drept Casa
"Alecsandri", ultimul proprietar fiind generalul Dragomir Badiu. Din acel an şi
până în anul de graţie 2018, aceasta a fost înregistrată în Lista monumente/ar
istorice, iar din anul 2001, când a fost publicată Legea nr. 422 privind
protejarea monumente/ar istorice, ar fi trebuit să beneficieze de atenţia cuvenită
unui monument de categoria A (de importanţă naţională şi universală). O
precizare importantă: clădirea a fost inclusă în această clasă nu pentru că ar fi
făcut parte din proprietăţile familiei Alecsandri, ci pur şi simplu pentru că era
cea mai veche construcţie laică din municipiu şi pentru că prezenta interes şi din
punct de vedere arhitectonic.
Data de 21 iulie 1821 şi locul incert ("înspre munţii Bacăului" 1 ) nu au
fost recunoscute de Academia Română, ignorând această precizare a istoricului
literar, consemnată de el cu o vizibilă rezervă: "În privinţa datei naşterii lui V.
Alecsandri, a fost o discuţie aprinsă şi nu ne rămâne decât să acceptăm una, mai
probabilă, aleasă chiar de poet, aceea de 21 iulie 1821 " 2 • Portretul din cabinetul
de stampe al Bibliotecii Academiei Române, lucrările lexicografice apărute sub
egida celui mai înalt for ştiinţific şi de cultură al ţării, publicaţia fanion a
Uniunii Scriitorilor ("România literară"), cercetători şi istorici literari (Nicolae
Manolescu, Eugen Simion, Al. Piru, Eugenia Antonescu, Florin Faifer ş.a.) fac
publice data de 14 iunie 1818 şi localitatea Bacău. Este invocat studiul lui
Gheorghe Ungureanu din 1943, tipărit în "Cetatea Moldovei", prin care se face
cunoscut conţinutul mărturiei de mitrică eliberate de Mitropolia Moldovei.
Directorul de atunci al Arhivelor Naţionale din Iaşi, recunoscut unanim pentru
seriozitate, acribie şi pasiune pentru document, a descoperit, "printre hârtiile
răzleţe depuse spre păstrare la Arhivele Statului":
George Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Fundaţia Regală
fentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1941, p. 253.
Ibidem.
1
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Prin care se face ştiut duhovniceasca Decasterie a Mitropoliei Moldovii
ce s'au luat prin sprafcă, s'au aflat pentru dumnealui
Vasile Alexandri că la anul 1818 luna Iunie 14 s'au născut în târgui Bacăului,
din pravoslavnicii legiuiţii săi părinţi, dumnealui spatarul Vasile Alecsandri cu
că după încredinţarea
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soţia sa Elena născută Cozoni, căruia atunci prunc, lucrările sfântului botez în
drept slăvitoarea noastră credinţă, după aşezământurile sfintei şi marea biserică
a răsăritului, i s'au săvârşit de preotul Ioan dela Biserica Precista din arătatul
târg, la 22 a aceleiaşi luni Iunie, iar naşi i-au fost moşul său, dumnealui
Mihalachi Cozoni. Drept aceea, spre încredinţarea naşterii şi a botezului în
pravoslavie a numitului Vasilie Alecsandri, fiind mai sus pomeniţilor săi
părinţi, i s'au dat această mitrică deasupra cu iscălitura Înalt Prea Sfinţitului
Mitropolit al Moldovii şi cavaler LI. Veniamin, iar gios adeverită cu punerea
peceţii şi cu iscăliturile cilenurilor acestii Dicasterii. 1835. Iulie 12, No. 333 3 .
"Pe dosul acestei hârtii - notează în continuare Gheorghe Ungureanu - este
scris de tatăl său:
«Vasilică
este
născut la 14 Iunie
k.., ,.... ~ ,:, 'lil'?' ~ 1818 în târgui
Bacăului, botezat în
~A:~~ ·
lege pravoslavnică
de preotul Ioan dela
biserica
numită
Precista din Bacău;
iar nănaş i-au fost
(;4

moşul

său

Mihalache Cozoni.
Părinţi:

Spătarul

Vasile Alecsandri,
mama
spătăreasa
Elenco Alecsandri,
născută Cozoni»"4 .
Cele
două
documente au fost
prezentate la Bacău
de către directorul
Serviciului Judeţean
Iaşi al Arhivelor Naţionale, Florin Cîntic, în cadrul manifestărilor prilejuite de
împlinirea a 200 de ani de la naşterea lui Vasile Alecsandri (Bacău, 14 iunie
2018), în prezenţa academicianului Eugen Simion şi a secretarului de stat în
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Gheorghe Popa. Evenimentul a
închis pentru totdeauna un subiect de importanţă naţională.
Gh. Ungureanu, Câteva date inedite despre familia şi vieaja poetului Vasile Alecsandri, în
"Cetatea Moldovei", Iaşi, anul IV, voi. IX, nr. 5, mai 1943, p. 262.
4
Ibidem.
3
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Instrucţia militară

obligatorie în şcolile băcăuane
(sfârşitul sec. XIX- începutul sec. XX)
Comelia CUCU

Mandatory Military Instruction in Bacau 's Schools
(end of XIX th Century- beginning of XX th Century)
Abstract
Between the fundamental institutions of the state, the army occupies a special
place, representing the defense guarantee of the territorial integrity, national
independence and sovereignty. Starting from the reality that the army was the keeper of
the most noble values (love of homeland, spirit of sacrifice, honor, dignity, fairness,
modesty, wisdom, etc), the decision-makers of the Romanian society sought to
strengthen the country's defense capabilities not only by providing the army with
adequate military techniques but also by extending military training to ali categories of
population including students.
Considering the military training as a fundamental citizenship duty,
overcoming the difficulties inherent in any beginning of the road, the teachers from
Bacău County have ali been involved in applying the compulsory military instruction
in schools, considered as an effective way ofauthentic patriotic education ofthe young
generations, as the army represented a tremendous treasure of facts, experiences and
lessons to be exploited.
Keywords: compulsory military training, patriotism, dorobants, scouts, teachers,
Bacau County
După cucerirea Independenţei de stat, România a înregistrat progrese
importante pe linia modernizării tuturor domeniilor de activitate, inclusiv pe
planul vieţii militare, autorităţile statale intensificându-şi eforturile pentru
pregătirea militară a tuturor categoriilor de populaţie, inclusiv a elevilor, în
vederea apărării patriei. În acest scop, s-au folosit o serie de modalităţi, precum:
a) înfiinţarea Asociaţiei "Micii dorobanţi" (1878), care cuprindea copiii din
şcoli, organizaţi pe companii şi batalioane, unde, sub îndrumarea cadrelor
didactice şi a unor ofiţeri, dobândeau cunoştinţe generale de ordin militar, o
pregătire fizică temeinică şi o educaţie patriotică aleasă; b) introducerea
obligativităţii instrucţiei militare în şcolile primare, secundare şi profesionale de
băieţi (1906); c) înfiinţarea Asociaţiei "Cercetaşii României", care urmărea
formarea, la tineri, a unor însuşiri individuale, precum: vigoare, îndemânare
fizică, iniţiativă, curaj, demnitate şi onoare, solidaritate, patriotism şi altruism.
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Legiferarea instrucţiei militare În şcolile din România
Începuturile instrucţiei militare în şcolile româneşti sunt strâns legate de
predarea gimnasticii, introdusă ca obiect de studiu, prin Legea Instrucţiunii
Publice din 1864, doar în programa şcolară de liceu. Neexistând profesori de
specialitate, predarea gimnasticii a fost încredinţată unor foşti subofiţeri sau
pompieri care "reduceau totul la exerciţiile militare cu puşca de lemn" 1•
La începutul anului şcolar 1872-1873, Christian Tell, în calitate de
ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice, considerând pregătirea militară "tot
aşa de importantă şi necesară pentru elevi ca şi instrucţia primită în şcoală",
dădea o serie de "porunci care ţinteau să introducă viaţa de cazarmă şi de tabără
în şcoli, să abrutizeze pe şcolari, duminica aceştia urmând să participe atât la
biserică cât şi la exerciţiul militar". Regulamentul asupra instrucţiei militare în
şcoli, din 3115 august 1874, publicat în "Monitorul Oficial" nr. 169, din 4/16
august 1874, prelua ideile lui Christian Tell proclamând "instrucţia militară
obligatorie pentru toţi elevii din şcolile publice, primare şi secundare, şi
facultativă pentru şcolile private, de la 13 ani în sus"2 •
Legea pentru introducerea instrucţiunei militare obligatorie în şcoalele
primare, secundare şi profesionale de băieţi, aprobată pe 7 martie 1906 şi
publicată în "Monitorul Oficial" nr. 269/1906, prevedea că "exerciţiile militare,
cunoştinţele teoretice ostăşeşti şi exerciţiile de tragere la ţintă deveneau
obligatorii pentru toţi elevii şcoalelor de băieţi", iar notele obţinute intrau în
calcularea mediei generale de promovare. Pentru coordonarea "instrucţiunii
militare teoretice şi practice a elevilor" s-a constituit un serviciu special numit
Corpul Instructorilor Militari Şcolari, devenit ulterior Inspectoratul Militar
Şcolar General, cu dublă subordonare - Ministerul Instrucţiunii Publice şi
Ministerul de Război. Acesta îşi desfăşura activitatea la nivelul "a cinci regiuni
şcolare militare", corespunzătoare celor patru corpuri de armată şi diviziei
militare din Dobrogea, fiecare regiune fiind împărţită în revizorate şcolare
militare, corespunzătoare judeţelor, împărţite, la rândul lor, în subrevizorate
militare şcolare. Inspectorul militar şcolar general (ofiţer superior de infanterie)
era ajutat, în activitatea sa, de 38 de revizori militari şcolari judeţeni (ofiţeri
inferiori), 120 de subrevizori militari şcolari judeţeni (subofiţeri) şi revizorii
şcolari civili. Conform legii, pregătirea militară era asigurată de un instructor
militar recrutat dintre soldaţii activi ai trupei cu schimbul - pentru şcolile
primare, ofiţeri şi subofiţeri - pentru şcolile secundare şi profesionale 3 .
Adoptarea acestei legi s-a realizat în timpul guvernării conservatoare a lui
Istoria învăţământului din România, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1971, p. 254.
Ilie Popescu Teiuşan, Contribuţii la studiul legislaţiei şcolare româneşti. Legea instrucţiunii
publice din 1864, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1963, p. 125.
3
C. Hamangiu, Codul general al României, Ediţiunea a II-a, voi. III, Legi uzuale, Editura
Librăriei Leon Alcalay, Bucureşti, p. 3687-3691.
1

2
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D.A. Sturdza (1905-1906), când mmtstru al Instrucţiunii Publice era
M. Vlădescu, fiind contestată, în repetate rânduri, de Spiru Haret. Acesta
considera militarizarea învăţământului ca "o absurditate care introducea
ignoranta şi sălbăticirea moravurilor, în locul luminii", datorită implicării
instructorilor militari ("nişte bieţi oameni care nici nu ştiu să scrie ca lumea") în
programul şcolar. Întrucât erau numiţi direct de Ministerul de Război (ministru
Al. Averescu), fără consultarea autorităţilor şcolare, instructorii nu se supuneau
controlului conducerii şcolilor, prezenţa lor sporadică la activităţi lăsând mulţi
elevi cu situaţia şcolară neîncheiată şi în imposibilitate de a promova clasa. În
urma repetatelor proteste prin care atrăgea atenţia asupra abuzurilor comise de
instructorii militari, care acţionau "în stil cazon şi nu pedagogic, cauzând
dezordine", Spiru Haret va obţine abrogarea Legii, din 7 martie 1906, impunând
noi reglementări referitoare la pregătirea militară a şcolarilor4 •
Prin noul act normativ, Legea pentru instrucţia militară în şcoli,
promulgată prin Decretul Regal nr. 1052, din 24 martie 1909, publicată în
"Monitorul Oficial" nr. 288, din 25 martie 1909, "obligativitatea instrucţiei
militare şi a tragerii la ţintă se menţinea doar pentru şcoalele secundare cu elevi
mai mari de 15 ani" - gimnazii, licee, şcoli normale, comerciale, profesionale şi
de meserii, renunţându-se la pregătirea militară din şcolile primare. În şcolile
secundare, instrucţia militară era inclusă în planul de învăţământ, având caracter
obligatoriu, alături de celelalte discipline şcolare: religie, limba română,
franceză, germană, istorie, psihologie, logică, economie politică. Conform legii,
instrucţia militară urma să fie predată "de către maeştrii de gimnastică sau
maeştri anume", care erau retribuiţi din bugetul Ministerului Instrucţiunii
Publice, fiind sub autoritatea acestuia. Din perspectiva asigurării cadrelor
necesare, care să predea instrucţia militară în şcolile primare, elevii din şcolile
normale, viitorii învăţători, erau "înscrişi în controalele armatei, la terminarea
studiilor obţinând gradul la care erau consideraţi apţi, în urma examenului
militar, fiind scutiţi de serviciul permanent, în oştire, dacă serveau statului, ca
învăţători sau institutori, timp de cel puţin 6 ani" 5•
Începuturile instrucţiei militare în şcolile băcăuane
Primele menţiuni privind instrucţia militară în şcolile de băieţi din oraşul
Bacău datează din anul şcolar 1872-1873. În octombrie 1872, conformându-se
deciziei Ministerului Instrucţiunii Publice, care punea în vedere conducerilor de
şcoli "a se îngriji ca toţi elevii, veniţi în vârsta cerută de lege, să facă exerciţiile
militare regulamentare cu sprijinul gamizoanei din acea urbe", profesorul N.
C. Schifimeţ, Spirn Haref, reformatornl societăţii româneşti, în Operele lui Spirn Haref, voi.
I, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2009, p. 29-31.
5
Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Colecţiunea legilor, regulamentelor, programelor,
deciziunilor şi dispoziţiunilor acestui departament, Imprimeria Statului, Bucureşti, 1904, p. 78.
4
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Corivan, directorul gimnaziului, şi căpitanul Vlădoianu, comandantul
Batalionului 33 de Miliţii, au decis ca: "elevii să fie prezenţi în fiecare duminică
şi sărbătoarea, la ora 7 dimineaţa, în localul primăriei pentru a învăţa serviciul
militar". Întrucât pregătirea militară era considerată "la fel de importantă şi
necesară, pentru elevi, ca şi instrucţiunea ce li se dă în şcoală", aceştia erau
însotiţi, permanent, de un cadru didactic. Progresul realizat de elevi, în
activitatea de pregătire militară, era evaluat la sfârşitul anului şcolar când
"exerciţiile militare, făcute de cei care au urmat instrucţiunea, erau trecute în
revistă pe dinaintea autorităţilor civile şi militare locale"6 . De menţionat că
instrucţia militară a elevilor băcăuani se încadra într-un program mai amplu prin
care autorităţile locale se străduiau să asigure pregătirea militară a po~ulaţiei
civile pentru a contribui, astfel, la sporirea capacităţii de apărare a patriei .
Conform dispoziţiilor în vigoare, instrucţia militară era "prinsă şi în
programul şcoalei pentru a se şti de toţi elevii", partea teoretică (cunoaşterea
regulamentelor militare) desfăşurându-se în şcoală, iar cea practică (exerciţii
militare) la locul stabilit de autoritatea militară (câmpul de lângă grădina
spitalului, Câmpul Poştei etc.) 8 . Iniţial, partea teoretică se desfăşura joia şi
sâmbăta, iar cea practică duminica şi în zilele de sărbătoare 9 , pentru ca începând
cu anul şcolar 1878-1879 instrucţia teoretică să se desfăşoare miercurea şi
sâmbăta, iar cea practică joia şi duminica, directorii fiind obligaţi "a da tot
concursul necesar instructorilor militari în stabilirea efectivelor şi mobilizarea
acestora". La început, instrucţia militară a fost coordonată de căpitanul Păun, iar
începând cu anul şcolar 1878-1879 de maiorul Ghidionescu 10 •
Deşi în oraşul Bacău existau patru şcoli de băieţi (trei şcoli primare şi un
gimnaziu), documentele păstrate ne permit să cunoaştem, parţial, activitatea
desfăşurată doar la două unităţi de învăţământ - Şcoala de Băieţi Nr. 2 (azi,
Şcoala Gimnazială "ALI. Cuza") şi Gimnaziul de Băieţi (azi, Colegiul Naţional
"Ferdinand 1") . Astfel, în raportul înaintat Revizoratului Şcolar, directorul
Şcolii de Băieţi Nr. 2, institutorul 1. Broşteanu, menţiona că în anul şcolar
1886-1887, "la 19 elevi, de la 13 ani în sus, li s-a predat instrucţia militară
duminicile şi sărbătorile, precum şi joia, după amiază, când nu s-au ţinut
prelegeri şcolare".
Documentele păstrate atestă faptul că pregătirea militară
Arhivele Naţionale Bacău, fond Liceul "G. Bacovia" Bacău, d. 1/1872, f. 44, 45, 140, 142.
Idem, fond Primăria Bacău, d. 132/1870, f. 1-27. Autorităţile locale s-au mobilizat pentru a
pune în aplicare Regulamentului dărei la semn în România, publicat în "Monitorul Oficial" nr.
170/1867, organizând duminica şi în zilele de sărbătoare, exerciţii de tragere la ţintă, pe Câmpul
Poştei, la care participau "toţi românii şi cei naturalizaţi cu vârste peste 20 de ani", cei mai buni
trăgători fiind desemnaţi în urma unui concurs, cu fază locală şi judeţeană; în 1870, din 30 de
concurenţi, câştigători au fost: I. Lascăr (1), S. Hociung (Il), R. Beler şi Gh. Liciu (III).
8
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 19 Bacău, d. 111876, f. 20.
9
Idem, fond Liceul "G. Bacovia" Bacău, d. 111874, f. 101, 128, 154.
10
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 19 Bacău, d. 1/1868, f. 14, 111.

6
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desfăşurată, cu multă responsabilitate, la această unitate de învăţământ se
bucura de un prestigiu deosebit în cadrul comunităţii locale. "Instrucţia militară
se face de către institutorul Toma C. Tăbuş, ajutat de întregul corp didactic al
şcoalei, şcolarii având mare dragoste pentru aceasta. La parăzi, sărbători şcolare
şi naţionale, elevii acestei şcoale, instruiţi milităreşte şi îmbrăcaţi ca mici
vânători, atrag admiraţia tuturor. Toamna, când se fac înscrierile, copiii din alte
circumscripţii şcolare plâng şi roagă pe părinţii lor să-i aducă la această
şcoală" 11 • De altfel, faima batalionului micilor dorobanţi, de la Şcoala de Băieţi
Nr. 2 din Bacău, care "la defilările organizate de 1O Mai se întrecea în pasul de
defilare cu regimentele adevărate de soldaţi", a depăşit granitele judeţului,
beneficiind şi de aprecierea înaltelor oficialităţi ale statului român 2 .
De asemenea, o activitate bună s-a desfăşurat şi la gimnaziul din
localitate, unde, în perioada 1874-1878, sub îndrumarea reprezentantului
garnizonei locale, "toţi elevii, de la 13 ani în sus, au mers joia şi sâmbăta, de la
orele 11-12, spre a învăţa exerciţiul militar, iar duminicile şi sărbătorile, între
7-8 dimineaţa, la executarea exerciţiului militar" 13 . Începând cu anul şcolar
1878-1879, "exerciţiul militar şi gimnastica au fost predate de un maestru
special, în ore anumite, din orarul şcoalei", documentele păstrate menţionându-i
pe căpitanii Păun (1878-1881), Chirnogu (1881-1882) şi N. Culiţă (1883-1888) 14 •
Pregătirea militară a elevilor era monitorizată, permanent, atât de
conducerile de şcoli, cât şi de autorităţile locale (civile şi militare), documentele
păstrate atestând, în primul rând, grija pentru aplicarea "cu ri&oare a
regulamentelor asigurând, în acest fel, succesul ostenelilor noastre". In acest
sens, conducerile de şcoli aveau obligaţia a trimite Prefecturii Bacău şi
Comenduirii Garnizoanei rapoarte lunare "despre mersul instrucţiunii militare
în general (modul de desfăşurare, implicarea instructorilor şi numărul elevilor
participanţi)", precum şi propuneri privind îmbunătăţirea activităţii. Astfel, pe
15 septembrie 1873, institutorul I. Broşteanu, directorul Şcolii de Băieţi Nr. 2,
propunea numirea unor instructori militari pennanenţi, precum Neculai Mihu,
"asupra cărora să cadă responsabilitatea progresului ce vor face şcolarii",
considerând schimbarea repetată a acestora ca o piedică în buna desfăşurare a
11

ldem, d. 111880, f. 54; idem, d. 211908, f. 79, 80, 108.
Gr. Grigorovici, Bacău/ din trecut şi de azi, Tipografia Primăriei Municipiului Bacău, 1933,
p. 80. În 1904, la marea serbare de la Borzeşti, prilejuită de comemorare a 400 de ani de la
moartea lui Ştefan cel Mare, a înlocuit armata, plecată la manevre, defilând în faţa ministrului
Instrucţiunii Publice, Spiru Haret, în aplauzele a mii de oameni; în 1905, în lipsa armatei din
localitate, a format garda de onoare pentru regele Carol 1 care, în drum spre manevrele de la
Botoşani, a poposit 1O minute în gara Bacău; impresionat de prestaţia micilor soldaţi, la
Congresul Băncilor Populare (Bacău, 1905), M. Vlădescu, ministrul Instrucţiunii Publice,
hotărăşte înfiinţarea de batalioane ale micilor dorobanţi în toate şcolile din ţară.
13
Arhivele Naţionale Bacău, fond Liceul "G. Bacovia" Bacău, d. 1/1874, f. 101, 128, 154.
14
Idem, d. 1/1886, f. 22, 25, 26, 38, 54.
12
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acestei activităţi ("înlocuind instructorii pe fiecare zi, tocmai când copiii s-au
deprins cu ei şi ei încep să cunoască copiii, nu se va face treabă niciodată") 15 •
O preocupare constantă a directorilor de şcoli a constituit-o dotarea
elevilor, în special a celor săraci, cu uniforme şi arme, apelând la bunăvoinţa
autorităţii locale, organizând serbări, liste de subscripţie etc. Astfel, pe 27
octombrie 1877, directorul gimnaziului, profesorul N. Corivan, solicita
Ministerului Instrucţiunii Publice "mulţumire publică pentru ofranda de 1376
lei făcută de câţiva profesori pentru cumpărare de arme" 16 . Pe 24 ianuarie 1879,
1. Broşteanu, directorul Şcolii de Băieţi Nr. 2, trimitea revizoratului "lista
şcolarilor ce doresc a cumpăra câte o puşcă din cele aprobate de minister" 17 . Pe
8 februarie 1904, elevii aceleiaşi şcoli, sub conducerea noului director,
institutorul Sava Ariton, au dat "o reprezentaţie teatrală spre a se cumpăra arme
şi uniforme copiilor săraci", suma adunată (120 lei) fiind folosită pentru
procurarea a încă 40 de puşti de lemn, echipamentul acestei şcoli, "cumpărat de
părinţi şi din produsul serbărilor şcolare", ajungând, astfel, pentru 80 de elevi 18 •
Deşi puţine, documentele păstrate atestă faptul că instrucţia militară a
elevilor s-a desfăşurat şi în satele judeţului Bacău, diriginţii şcolilor rurale, cu
sprijinul autorităţilor locale, străduindu-se să desfăşoare o activitate de calitate
respectând regulamentele aflate în vigoare. Astfel, pe 11 februarie 1879,
conformându-se ordinului căpitanului Urdăreanu, comandantul Companiei 8
din Regimentul 14 Dorobanţi (punctul Oituz), "dirigintele şcoalei din Caşin,
împreună cu 24 de copii şi miliţienii s-au strâns pentru a face exerciţiul militar
sub comanda şefului de gamizoană" 19 • La Buhoci, pe 7 aprilie 1880, primarul
solicita conducerii şcolii "să stăruie, în înţelegere cu şeful de garnizoană, fentru
aplicarea dispoziţiunilor regulamentului de instrucţie militară în şcoală" 2 . Pe 9
octombrie 1886, dirigintele şcolii din Răcăciuni solicita şefului de garnizoană
din localitate "a desemna din cei mai distinşi rezervişti spre a face mici exerciţii
de instrucţie militară cu şcolarii, în fiecare duminică, însă în modul cel mai
blând"21 • Rezultate bune în pregătirea militară a elevilor s-au obţinut şi în alte
localităţi, precum: Valea Rea, Băseşti, Valea Seacă şi Văsieşti. De menţionat
că, pentru a stimula participarea şcolarilor la această activitate, inclusiv "a celor
săraci, dar cu interes pentru pregătirea militară", în multe localităţi rurale, se
acordau mici sume de bani "pentru procurarea de cărţi şi alte necesarii" 22 .
15

Idem,
Idem,
17
Idem,
18
Idem,
19
Idem,
20
Idem,
21
Idem,
22
Idem,
16

fond Şcoala Generală Nr. 19 Bacău, d. 111868, f. 105.
fond Liceul "G. Bacovia" Bacău, d. 1/1877, f. 34, 96.
fond Şcoala Generală Nr. 19 Bacău, d. 111868, f. 150.
d. 111902, f. 54, 55, 56; idem, fond Primăria Bacău, d. 66/1904, f. 1.
fond Şcoala Generală Caşin, d. 111879, f. 40, 49.
fond Şcoala Generală Bijghir, d. 111879, f. 17.
fond Şcoala Generală Nr. 1 Răcăciuni, d. 1/1886, f. 13.
fond Şcoala Generală Caşin, d. 1/1879, f. 16.
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Un aspect demn de remarcat, în familiarizarea elevilor cu probleme de
strategie militară, îl reprezintă participarea la manevrele militare
desfăşurate în judeţul Bacău, în septembrie 1889. Astfel, în localităţile implicate
(Bacău, Răcăciuni, Şerbăneşti, Holt, Câmpeni, Hemeiuş), alături de "orăşeni,
ţărani de prin sate şi mulţi din oraşele învecinate, Roman şi Piatra, veniţi de
plăcere", au participat şi elevii, "învoiţi să vină la locul de luptă", pentru a-şi
consolida cunoştinţele căpătate în orele de instrucţie militară23 .
Dacă, în faza iniţială, autorităţile militare s-au implicat major în
pregătirea elevilor, treptat, această activitate va rămâne doar în sarcina
învăţătorilor, realitate confirmată de rapoartele înaintate, lunar, Revizoratului
Şcolar: "elevilor nu li s-au putut aplica dispoziţiunile regulamentului asupra
instrucţiunei militare, din cauză că instructorul, ce era regulat întru predarea şi
executarea acestei arte, n-a existat de la începutul anului şcolar" (Valea Rea, 28
ianuarie 1875)24 ; "predarea instrucţiei militare, la cei 32 de elevi, s-a făcut
numai de subsemnatul întrucât şeful de garnizoană nu a venit nici măcar o dată
în şcoală neîndeplinindu-şi, astfel, misiunea sa" (Caşin, 29 martie 1884)25 .
Lipsa de implicare a autorităţii militare determină Revizoratul Şcolar Bacău, la
propunerea Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, să decidă, pe 15
noiembrie 1905, ca: "Toţi institutorii şi învăţătorii cari au făcut armată, să facă,
în mod obligatoriu, exerciţii militare cu elevii de două ori pe săptămână",
renunţându-se, astfel, la instructorii militari 26 . Printre cei care au pus, imediat,
în aplicare această decizie, îl menţionăm pe dirigintele şcolii din Moineşti, care
informa revizoratul, pe 19 noiembrie 1905, că: "Exerciţiile militare s-au regulat
a se face la această şcoală de către învăţătorul Al. Gr. Belcescu, care a făcut
serviciul militar, şi vor urma regulat în fiecare marţi şi sâmbătă câte o oră" 27 .

tactică şi

Instrucţia militară

devine obligatorie în şcolile de băieţi
- Legea pentru introducerea instrucJiunei militare
obligatorie în şcoalele primare, secundare şi profesionale de hăieJi (1906).
Acest act normativ, adoptat pe 7 martie 1906, a fost urmat de Regulamentul de
aplicaţiune, din 13 mai 1906. Aplicarea acestei legi s-a realizat în două etape: a)
1 aprilie 1906 - selectarea şi pregătirea personalului, elaborarea programei
analitice şi a manualelor necesare; b) 1 septembrie 1906 - predarea obligatorie
a instrucţiei militare în toate unităţile de învăţământ. Prin respectiva lege,
"exerciţiile militare, cunoştinţele teoretice ostăşeşti şi exerciţiile de tragere la
1. Prima

etapă

C. Radu, Bacău/ de la 1850-1890, Ediţia a 2-a, revizuită, Ed. Grafit, Bacău, 2005, p. 62-63.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală Nr. 1 Livezi, d. 1/1874, f. 7, 26.
25
Idem, fond Şcoala Generală Caşin, d. 1/1884, f. 42.
26
ldem, fond Şcoala Generală Nr. 2 Bacău, d. 1/1905, f. 39.
27
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Moineşti, d. 2/1905, f. 4.
23

24
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ţintă"

deveneau obligatorii pentru toţi elevii şcolilor de băieţi, notele obţinute
intrând în calcularea mediei generale de promovare.
Un prim pas în aplicarea obligativiţii instrucţiei militare în judeţul Bacău
l-a reprezentat stabilirea instructorilor militari. Întrucât de calitatea acestora
depindea succesul pregătirii militare a elevilor, alegerea lor a fost rezultatul
conlucrării tuturor factorilor de răspundere implicaţi - autorităţi militare,
politice şi şcolare. Conform prevederilor legale, instructorii militari pentru
şcolile primare trebuiau selectaţi "dintre cei mai buni soldaţi cu schimbul care
consimţeau la această activitate" şi îndeplineau următoarele condiţii: 1. să aibă
cel puţin 3-4 clase primare; 2. să fie din contingentul 1905; 3. să manifeste o
bună conduită; 4. să fie sănătos şi cu o înfăţişare plăcută; 5. să fie din aceeaşi
localitate cu şcoala 28 . Printre instructorii selectaţi pentru a se ocupa de
pregătirea militară a elevilor din judeţul Bacău, menţionăm: Aramă Gh.
(Berbinceni), Butacu Gh. (Luizi Călugăra), Capşa 1. (Bereşti), Drăgan V.
(Filipeni), Dobraniş V. (Năneşti), Floareş V. (Valea lui Ion), Flocosu N.
(Răcăciuni), Găluşcă 1. (Băseşti), Iştoc A. (Bijghir), Iorga V. (Săuce~ti), Poea
Al. (Tescani), Rujan 1. (Valea Seacă), Tudorache 1. (Coţofăneşti) 9 etc. In
perioada premergătoare deschiderii anului şcolar 1906-1907, aceştia au
participat la cursuri de perfecţionare, privind metodica predării instrucţiei
militare, organizate, la Bucureşti, de Inspectoratul Şcolar Militar General.
Pentru a fi mai uşor de controlat, instrucţia militară era inclusă în orarul
şcolii câte o oră pe săptămână, după-amiaza, conform următorului program:
şcolile urbane- marţea, de la 2-3; şcolile rurale cu un singur învăţător- marţea,
de la 3-4; şcolile rurale cu mai mulţi învăţători - marţea şi vinerea, de la 3-4.
Ora de curs, destinată instrucţiei militare, era luată din cele două ore repartizate,
prin programa şcolară, pentru gimnastică ("exerciţii corporale"), instructorii
militari având obligaţia "să nu impună copiilor osteneli mai presus de vârsta şi
puterile lor" 30 .
Referitor la ţinuta folosită în orele de instrucţie militară, Legea prevedea
obligativitatea uniformei, cu "galoanele gradului şi semnele distinctive" pentru instructorii militari şi uniformele şcolare "cu unele mici modificări" pentru elevi. Astfel, în şcolile primare urbane şorţurile de pânză "erau înlocuite
printr-o cămaşă dorobănţească (bluză-şorţ) având garnitură de pânză roşie", iar
în şcolile rurale era acceptată "uniforma micilor dorobanţi, cămaşă şi pantaloni,
garnisită cu materie de culoare roşie", ce putea fi confecţionată în familie "cu
un cost în plus de câteva centime, pentru garnitură". Uniforma elevilor din
şcolile urbane era completată cu o serie de semne distinctive la şapcă (şcolile

Idem, fond Şcoala Generală Bijghir, d. 111903, f. 187.
Idem, fond Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău, d. 1/1906, f. 1-5.
30
Idem, fond Şcoala Generală Caşin, d. 1/1907, f. 1O.
28

29
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primare) sau pe manşetele tunicii/mantalei (şcolile secundare )31 • Documentele
păstrate atestă faptul că elevii din multe localităţi, între care Bacău 32 ,
4
Moineşti 33 , Valea lui Ion, Răcăciuni şi Gâştene dispuneau de uniforma
"micului dorobanţ", inspirată din portul popular tradiţional, alcătuită din
cămaşă, iţari, opinci şi pălărie. Exagerările făcute de unii instructori militari
care "impuneau copiilor cheltuieli zadarnice pentru uniforme, galoane şi
centiroane", acestea fiind o ameninţare pentru obligativitatea învăţământului
primar, în condiţiile în care elevii săraci "nu-şi puteau procura nici obiectele
necesare pentru învăţătură", determină Ministerul Instrucvunii Publice, în 1907,
să interzică obligativitatea uniformei militare pentru elevi 5 •
Conform Ordinului Ministerului Instrucţiunii Publice nr. 31911/1907,
"exerciţiile militare, cunoştinţele teoretice ostăşeşti şi exerciţiile de tragere la
ţintă formau un obiect separat, din grupa dexterităţilor (caligrafia, desenul,
cântul, lucrul manual, lucrări practice, exerciţii corporale şi militare), notele
obţinute intrând în calculul mediei generale de promovare". Examenul de
instrucţie militară se desfăşura "în prezenţa unei comisii, în zilele fixate,
instructorii militari dând nota cu ajutorul comisiunii". La fel ca şi la celelalte
obiecte de studiu, dacă elevii nu obţineau note de trecere la instrucţie militară,
nu puteau fi promovaţi dintr-o clasă în alta.
Evidenţa participării elevilor, la această activitate, era realizată prin
intermediul unui document, intitulat Catalogul instructorului militar, în
completarea căruia trebuiau respectate anumite condiţii: înscrierea elevilor, pe
clase, după catalogul învăţătorului; consemnarea notelor trebuia făcută de
învăţător, trimestrial, după consultarea instructorului militar; învăţătorul calcula
media generală pe care o trecea în catalogul clasei la rubrica "Instrucţie
militară" 36 . Pentru exemplicarea, vom folosi Catalogul instructorului militar de
la Bâlca, clasa a IV -a, anul şcolar 1906-1907 37 :
31

C. Hamangiu, op. cit., p. 3917-3949. Aceste semne distinctive erau: 1-2 stele de metal, de
culoare albă (el. III-IV primare); galoane albastre (el. 1-IV liceu), galbene şi albe (el. V-VIII
liceu); în stabilirea lor s-a avut în vedere "principiul respectului elevilor din clasele inferioare
faţă de cei din clasele superioare, pe stradă şi în locurile publice, datorându-le şi salutul militar".
32
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală Nr. 19 Bacău, d. 2/1908, f. 79, 80, 108.
33
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Moineşti, d. 111906, f. 62, 90. În 1906, dirigintele şcolii din
Moineşti solicita reducere la transport CFR spre a duce elevii, "organizaţi milităreşte şi
îmbrăcaţi în uniforma micului dorobanţ", la Bucureşti, la Congresul Cadrelor Didactice.
34
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Răcăciuni, d. 111906, f. 126. Pe 23 martie 1907,
instructorul militar din Valea lui Ion trimitea subrevizorului şcolar "costumul micului dorobanţ
cu tot ce aparţine de el (raniţă, bluză, pantaloni, căciulă cu pană, opinci, centiron şi cartuşieră)
spre a se lua model de familiile elevilor din alte şcoale, precum Răcăciuni şi Gâşteni".
3
Idem, fond Şcoala Generală Coţofăneşti, d. 2/1905-1913, f. 100.
36
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Răcăciuni, d. 111906, f. 131.
37
Idem, fond Şcoala Generală Bâlca, d. 3/1906, f. 1-5.
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Numele

şi

prenumele

şcolarului
Mazăre

G. Gheorghe

Pralea G. Ion

Pralea N. Petrea

Racheru G. Ion

Obiectele
Ex. practice
Ex. teoretice
Tragere la ţintă
Ex. practice
Ex. teoretice
Tragere la ţintă
Ex. practice
Ex. teoretice
Tragere Ia ţintă
Ex. practice
Ex. teoretice
Tragere Ia ţintă

Notele trimestriale
tr. I
tr.II
tr. III
9
9
9
9
9
9

Media
obiectului
9
9

-

-

-

-

6
6

6
7

6
7

6,00
6,66

-

-

-

-

6
6

6
6

6
6

6
6

-

-

-

-

9
9

9
9

9
9

9
9

-

-

-

-

Media
grupului
9

6,33

6,00

9

Analizând întregul catalog, situaţia şcolară a celor 24 de elevi (clasele
III-V), instruiţi de Gh. Tânjală, sub coordonarea învăţătorului B. Zară,
directorul şcolii, se prezintă în felul următor:
Clasa
III
IV
V

Număr

de elevi

13
4

7

Medii generale pe elev
5-6,99
7-8,99
9-10
6,68
7
4
2
7,58
2
2
8,56
2
1
4
Media generală a scolii: 7,60

Media generală a clasei

-

Întrucât se dorea ca această activitate să nu fie privită ca "o militarizare
a instrucţiunii, ci ca un mijloc pentru o mai bună educaţie fizică şi adaptare mai
nimerită cu cerinţele viitorului apărător al Patriei", directorii de şcoli aveau
obligaţia să ajute, datorită autorităţii lor morale, la împlinirea acestui scop, prin:
a. supravegherea activităţii instructorilor militari (predarea cunoştinţelor
teoretice, folosirea eficientă a timpului, completarea documentelor şcolare,
comportamentul faţă de elevi etc.); b. propuneri privind îmbunătăţirea
instrucţiei militare, Ministerul Instrucţiunii Publice "fiind gata a primi părerile
cele mai întemeiate" 38 . În acest sens, şcolile au fost dotate cu o serie de lucrări
de informare şi documentare, precum: Instrucfiuni necesare la aplicarea Legei
pentru introducerea instrucfiei militare fn şcoalele de băiefi, Desluşiri pentru
instructor, Programul instrucfiei militare, Catalogul instructorului militar etc.
Pregătirea militară a elevilor, conform actelor normative care o
reglementau, trebuia să fie cu preponderenţă una practică. În acest sens,
Ministerul Instrucţiunii Publice, cu adresa nr. 66980/1906, solicita conducerilor
de şcoli "să nu permită instructorilor militari să facă teorie în salele de clasă şi
38

Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Berzunţi, d. 111906, f. 21.

80
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia XIII 1 2018
să-i supravegheze spre a face exerciţii pe teren şi cât mai puţină teorie"39 . Dubla
subordonare a acestei activităţi, Ministerul Instrucţiunii Publice şi Ministerul de
Război, a generat, din acest punct de vedere, o serie de neînţelegeri între
învăţători şi instructorii militari. Semnificativă, în acest sens, este situaţia de la
Bâlca unde instructorul militar, deranjat de decizia învăţătorului B. Zară,
dirigintele şcolii, de a nu mai permite "a se face teorie în clasă, ci exerciţii
practice pe teren", raportează această situaţie autorităţii militare care îi cere
învăţătorului "să pună clasa la dispoziţia instructorului pentru ca elevii să nu
rămână în urmă cu teoria". Conflicul va fi soluţionat de Revizoratul Şcolar care
decide ca "instrucţia militară în clasă să se facă doar pe timp de vreme rea" 40 .
Pentru buna desfăşurare a instrucţiei militare, conducerile de şcoli vor
adapta încadrarea personalului didactic în funcţie de cerinţele acestei activităţi.
Astfel, la Buhoci, clasele I - II au fost preluate de învăţătoarea Maria Şenchea,
iar clasele III-V de învăţătorul Gh. Toderiţă, întrucât "elevii fiind sub acelaşi
învăţător se familiarizează între ei, îşi însuşesc cunoştinţele instrucţiei militare
mai uşor, sunt mai lesne de controlat, ca frecventare şi disciplină, iar iarna şi pe
timp ploios numai o sală de clasă e ocupată pentru această activitate"41 .
Suportul teoretic pentru pregătirea militară a elevilor era reprezentat de
două manuale: Manualul regulamentar practic şi teoretic al exerciţiilor
militare de infanterie şi Ostaşul - calităţile şi virtuţile militare trebuincioase
şcolarului român, elaborate de Inspectoratul Militar Şcolar General (autor
maiorul 1. Chiriţescu, inspector militar şcolar general), aprobate de Ministerul
Cultelor şi Instrucţiunii Publice şi sancţionate prin Decretul Regal nr. 3321, din
26 septembrie 1906. Primul, Manualul regulamentar, era destinat instructorilor
militari spre a-1 folosi în predarea cunoştinţelor militare, care "trebuia făcută cu
blândeţe şi cuvinte frumoase, fiind interzis a pune pe şcolari să înveţe pe
42
dinafară din carte" • Al doilea manual, Ostaşul, era destinat "a influenţa
sufletul şcolarului, stimulând şi dezvoltând în el sentimente de patriotism,
onoare, devotament, abnegaţie, curaj şi eroism", prin intermediul unor lecturi cu
un profund caracter patriotic (Patria, Bogăţia micului dorobanţ, Jurământul
şcolarului român, Drapelul, Simţul datoriei etc.), predarea fiind asigurată de
către învăţător, săptămânal, într-una din orele de citire43 •
În privinţa armelor folosite, instructorii militari primeau, din partea
Ministerului de Război, câte o armă cu baionetă "Mannlicher" Md. 1893, pentru
ca "elevii să cunoască arma reală aflată în serviciul armatei române". În acelaşi
timp, fiecare comună avea datoria să-şi procure "cel puţin 30 arme de lemn
39
40
41

42
43

Idem, fond Şcoala Generală Dofteana, d. 111906, f. 25.
Idem, fond Şcoala Generală Bâlca, d. 111906, f. 32.
Idem, fond Şcoala Generală Buhoci, d. 1/1906, f. 30.
C. Hamangiu, op. cit., p. 3917-3949.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală Nr. 1 Zemeş, d. 1/1908, f. 152.
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pentru instrucţie, proiectilele (alice le) necesare, aparatele de gimnastică şi
articolele necesare exerciţiilor de dezvoltare fizică"4 . Conformându-se, în anul
1907, Primăria Bacău a înaintat Casei Şcoalelor "suma de 800 lei pentru
45
cumpărare de arme destinate serviciului de instrucţie militară şcolară" .
Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, în special Spiru Haret care nu
era de acord cu obligativitatea instrucţiei militare 46 , va supraveghea permanent
modul de desfăşurare a acestei activităţi şi impactul asupra procesului
instructiv-educativ. Astfel, prin adresa nr. 78.419/7 noiembrie 1908, se solicita
conducerilor de şcoli "lămuriri asupra rezultatelor pe care le-a dat măsura
militarizării învăţământului arătând, cu fapte concrete, influenţa pe care a avut-o
cu privire la educaţia tinerimii, la buna ordine în şcoală şi afară din şcoală,
precum şi din oricare alt punct de vedere" 47 . Răspunsurile date scot la iveală o
percepţie diferită asupra rezultatelor acestei activităţi care, în cea mai mare
parte, au depins de calitatea instructorului militar. Unii directori considerau
instrucţia militară ca o activitate benefică, întrucât: "copiii câştigă din punct de
vedere fizic, al disciplinei şi se deprind de mici cu ceea ce le e de folos lor, în
armată, şi ţării la nevoie" (Gh. Şenchea, Bijghir) 48 ; "a influenţat în bine elevii
contribuind la buna ordine în şcoală şi în afara şcolii, iar cunoştinţele teoretice
predate, în acord cu puterea lor de judecată, au contribuit la dezvoltarea
memoriei şi a altor facultăţi, cu deosebire raţiunea" (C. Rădvan, Valea Seacă) 49 ;
"educaţia naţională câştigă foarte mult, prin bucăţile de citire şi micile poezii
ostăşeşti învăţate, iar mişcările, vioiciunea şi ţinuta elevilor s-au îndreptat prin
exerciţiile militare efectuate" (Sava Ariton, Şcoala de Băieţi Nr. 2 Bacău) 50 •
Entuziasmati, la început, de introducerea obligativităţii instrucţiei militare, pe
care o considerau "o măsură cu influenţă hotărâtoare în educaţia tinerimii", alţi
directori, dezamăgiţi de consecinţele aplicării ei, considerau această iniţiativă ca
un eşec datorat, în primul rând, lipsei de profesionalism a instructorilor militari
şi a neadaptării programelor la nivelul de înţelegere al copiilor: "nu a dat
roadele aşteptate, deoarece, cei chemaţi a executa această măsură nu au timpul,
mijloacele şi puterea de a corespunde scopului pentru care sunt puşi"(I.
Dumitriu, Dămieneştii 1 ; "toate cunoştinţele ce se predau elevilor sunt aceleaşi
ce se predau soldaţilor; instrucţia se face cu asprimea şi rigoarea specifice
44

C. Hamangiu, op. cit., p. 3917-3949.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 43/1907, f. 107.
46
C. Schifimeţ, loc. cit, p. 29-31. S. Haret considera că: "Din câte nenorociri au trecut peste
capul şcoalei, niciWla nu i-a făcut mai mare rău, din punct de vedere al spiritului de ordine şi
disciplină, de regulă, de bună cuviinţă si bună creştere, decât această nenorocită inovaţie".
47
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală Berbinceni, d. 111908, f. 17.
48
Idem, fond Şcoala Generală Bijghir, d. 1/1904, f. 69.
49
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Valea Seacă, d. 1/1908, f. 56, 57.
50
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 19 Bacău, d. 2/1908, f. 79, 80, 108.
51
Idem, fond Şcoala Generală Dămieneşti, d. 111908, f. 67.
45
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militarismului ce nu încadrează cu firea şi apucăturile copilăreşti" (M. Vasiliu,
Moineşti) 52 ; "instructorii sunt lipsiţi de educaţie morală şi nu se pot manifesta
ca nişte educatori militari, folosind cuvinte grosolane, batjocoritoare şi
insultătoare, purtarea lor, faţă de copii, fiind aceeaşi cu a sergenţilor şi
caporalilor în armată" (N. Verdeş, Dofteana) 53 ; "deoarece instructorul nu
posedă tactul şi dragostea, necesare spre a dezvolta gustul şi simţământul
patriotic precum şi emulaţie între copii, după instrucţie, în loc să vie mai vioi şi
satisfăcuţi, aceştia vin plictisiţi şi fără nici o dragoste pentru cele învăţate" (1.
Ercuţă, Tg. Trotuşi 4 . Aprecieri similare şi la Coţofăneşti, Tescani şi Valea Rea.
Pentru îmbunătăţirea acestei activităţi, unii dascăli, între care menţionăm
pe cei de la Dămieneşti, Bijghir, Moineşti, Valea Seacă, Dofteana şi Tg. Trotuş,
au făcut o serie de propuneri, precum: 1. revizuirea programei şcolare prin
"introducerea de jocuri şi mişcări de ordine, însoţite de cântece cu caracter eroic
şi naţional care ar întări fizicul şcolarului, dragostea de patrie, I-ar distra şi
mulţumi" 55 ; 2. extinderea pregătirii militare la toţi elevii, deoarece, efectivul
claselor III-V era mic (1 0-20 şcolari) 56 ; 3. alocarea unui număr sporit de ore
pentru instrucţie militară (2-6 ore săptămânal) 57 ; 4. o selecţie mai bună a
instructorilor militari ("să fie deştepţi, cuminţi, să aibă darul şi meşteşugul de a
vorbi şi a se purta frumos cu copiii pentru a deştepta în inimile acestora
dragostea de patrie şi interesul de a ajunge oştean desăvârşit") 58 ; 5. efectuarea
instrucţiei militare de către învăţătorii tinerii, care efectuaseră serviciul militar,
în "schimbul unui spor lunar la salariu" 59 ; 6. obligarea părinţilor şi a tinerilor,
care nu efectuaseră stagiul militar, să participe la instrucţia militară, alături de
60
copii, pentru "a se obişnui a mânui puşca şi sabia la caz de nevoie" •
Obligativitatea instrucţiei militare, pe baza Legii din 1906, s-a aplicat şi
în învăţământul secundar băcăuan. Conform unei informări trimise Ministerului
Instrucţiunii Publice, pe 27 mai 1907, instrucţia militară la Liceul "Principele
Ferdinand" a început pe 19 octombrie 1906 "ţinându-se 35 de lecţiuni sub patru
instructori militari". Dintre instructorii militari, documentele îl menţionează pe
locotenentul R. Ionescu care, pe 17 iunie 1907, înainta directorului "3 cataloage
cu notele obţinute de elevi la instrucţia militară şi lista celor 4 elevi care nu s-au
prezentat la examen spre a se decide în consecinţă"61 •
52

Idem,
Idem,
54
Idem,
55
Idem,
56
Idem,
57
Idem,
58
Idem,
59
Idem,
60
Idem,
61
ldem,
53

fond
fond
fond
fond
fond
fond
fond
fond
fond
fond

Şcoala Generală Nr. 1 Moineşti, d. 2/1908, f. 140.
Şcoala Generală Dofteana, d. 111908, f. 20, 21, 137.
Şcoala Generală Tg. Trotuş, d. 111908, f. 22.
Şcoala Generală Nr. 1 Moineşti, d. 2/1908, f. 140.
Şcoala Generală Dămieneşti, d. 111908, f. 67.
Şcoala Generală Bijghir, d. 1/1904, f. 69.
Şcoala Generală Nr. 1 Valea Seacă, d. 111908, f. 56, 57.
Şcoala Generală Tg. Trotuş, d. 111908, f. 22.
Şcoala Generală Bijghir, d. 111904, f. 69.
Liceul "G. Bacovia" Bacău, d. 1811904, f. 97; idem, d. 211907, f. 147.

83
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia XIII 1 2018

2. Etapa a doua - Legea pentru instrucJia militară în şcoli (1909). O
în pregătirea militară obligatorie a elevilor băcăuani începe odată cu
adoptarea Legii pentru instrucţia militară în şcoli, din 1909, care abroga Legea
privind introducerea instrucţiei militare obligatorie, din 1906. Prin noul act
normativ se menţinea "obligativitatea instrucţiei militare şi a tragerii la ţintă
doar pentru elevii mai mari de 15 ani" din şcolile secundare şi profesionale.
Programa şcolară privind instrucţia militară, conform cu Legea din 1909,
era alcătuită din trei părţi - 1. Instrucţia de mişcare; Il. Cunoştinţe despre
armată şi armament; III. Tragerea la ţintă, realizarea ei implicând atât
instructorii militari cât şi maeştrii de gimnastică. Pentru verificarea
cunoştinţelor şi stimularea elevilor erau prevăzute concursuri de tragere şi
excursii de 2-5 km, cu scop instructiv şi practic, "spre locuri celebre din istoria
patriei, pentru opere de artă sau poziţiuni topografice"62 • Tragerea la ţintă urma
să se execute în două locaţii: tragerea redusă - în incinta şcolii, într-o sală mai
mare (sala de gimnastică) sau în curte; tragerea de instrucţie, cu cartuşe de
război - în poligoane1e gamizoanelor. Potrivit acestei programe, fiecare clasă
avea alocată pentru instrucţia militară, în planul de învăţământ, o oră pe
săptămână. În condiţiile declanşării Primului Război Mondial, prin Ordinul
Ministerului Instrucţiunii nr. 27504110 aprilie 1915 numărul orelor destinate
pregătirii militare s-a dublat, prin includerea orelor de gimnastică 63 .
În perioada studiată, instrucţia militară a liceenilor din Bacău a fost
asigurată de căpitanul N. Stoenescu (1909-1913), maestru de gimnastică Th.
Alistar (1913-1915) şi sublocotenentul Gh. Ionescu (1915-1916)64 . Pentru
pregătirea unor instructori militari, "care să posede o cultură conformă cu
cerinţele moderne", la iniţiativa Ministerului de Război şi cu sprijinul Casei
Şcoalelor, care "asigura cheltuielile necesitate de îmbrăcăminte, materialul de
studiu şi scutirea de taxă şcolară", liceul din oraş a l:colarizat mai mulţi copii de
trupă, la propunerea Regimentul 17 Artilerie Bacău 5 •
Toţi factorii responsabili (director, instructor militar, revizor şcolar etc.)
s-au preocupat constant de asigurarea unor condiţii optime pentru buna
desfăşurare a instrucţiei militare a elevilor. Astfel, în urma demersurilor făcute
de căpitanul N. Stoenescu, baza materială s-a îmbunătăţit permanent datorită
sprijinului primit din partea Ministerului Instrucţiunii Publice: 2 arme cu aer
comprimat, 1 kg alice, 10 ţinte pentru tragere (martie 1910)66 ; 8 arme de alamă,
7.945 de cartuşe Md. 1909, un rastel cu 8 locuri, o ţintă simplă cu disc, o cutie
din lemn de brad, un căluş cu sac de nisip, un căluş cu trepte alunecătoare, un
nouă etapă

Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor, Colecfiunea legilor ... p. 454.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Liceul "G. Bacovia" Bacău, d. 211915, f. 105, 106, 122.
64
Idem, d. 18/1907, f. 116; idem, d. 1/1912, f. 328; idem, d. 211915, f. 105.
65
Idem, d. 311915, f. 43.
66
Idem, d. 18/1907, f. 64, 66.
62
63
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"Mannlicher" Md 1893 (mai 1911 ) 67 ; 8 degetare de alamă, 8 apărătoare de
bronz, 2 vergi de alamă, 2 şurubelniţe, 2 sfori curăţitoare, 2 pene de lemn, 2
fusuri de lemn, 4 perii de păr de porc, 8 discuri pentru controlarea punctului de
ochire, 8 tuburi "Maior Grigorescu" Md 1909 (septembrie 1911 )68 .
Activitatea de instrucţie militară era permanent monitorizată de
Ministerul Instrucţiunii Publice, prin intermediul Casei Şcoalelor. Într-un raport
din 5 aprilie 1912, directorul liceului menţiona: "Cu elevii cursului superior,
până în prezent, s-a făcut instrucţia individuală şi întrunită fără armă, serviciul
de siguranţă în static şi marş, precum şi mici detaliuri relative la organizarea
armatei şi diferite armamente. Cu armele trimise, s-a procedat la tragerea la
ţintă cu cartuşe reduse, efectuată, sub conducerea instructorului militar N.
Stoenescu, în sala de gimnastică şi în curtea şcoalei. Tragerea cu cartuşe de
război, la distanţă de 100 m, la care au participat cei mai buni 30 de elevi
trăgători, s-a efectuat la poligonul gamizoanei. Elevii au luat parte la exerciţii
de tragere întotdeauna cu plăcere, manifestând dorinţă şi interes, găsind în acest
sport şi instrucţie şi folos, rezultatul obţinut asupra întregii materii, faţă cu
timpul de o oră pe săptămână, pentru fiecare clasă, fiind satisfăcător" 69 .
Una din cele mai atractive forme de activitate, prevăzută prin programa
de instrucţie militară, era concursul pentru desemnarea celui mai bun trăgător al
şcolii. Un asemenea concurs a fost organizat la sfărşitul anului şcolar 1909191 O, la care au participat "câte 3 elevi din fiecare clasă, din cei mai buni
trăgători din cursul anului, premianţii întâi din fiecare clasă concurând pentru
premiul întâi pe liceu". Tragerea s-a efectuat la o distanţă de 12 m, cu arma
Flobert, calibru 6 mm, ţinta fiind "un carton pătrat cu laturile de 1O cm şi cinci
cercuri situate la o depărtare de 10 mm, cel mai mic cu diametru} de 15 mm".
Bilanţul concursului a fost următorul: locul 1, faza pe clasă- Zemescu 1. (el. V),
Ţintulescu 1. (el. VI), Lecca C. (el. VII) şi Vasilescu C. (el. VIII); locul 1, faza
pe liceu- Ţintulescu 1. (el. VI); materialul folosit- 80 gloanţe trase (60- etapa
pe clasă, 20- etapa pe liceuJ din care au lovit ţinta 36 (25 etapa pe clasă- 42%;
11 etapa pe liceu - 55%) 0 . Elevii băcăuani au participat şi la concursurile
naţionale organizate anual, la Bucureşti, de Casa Şcoalelor. În stadiul actual al
cercetării, ştim care au fost "cei mai buni ţintaşi la 100 m" trimişi de Liceul
"Principele Ferdinand", la concursul din anul 1912, dar nu cunoaştem
rezultatele obţinute: Huţu N. (el. V), Costăchescu D. (el. VII), Ricante 1. (el.
VII), Dănilă 1. (el. VII), Atanasiade 1. (el. VIII), Cosma G. (el. VIII) 71 •
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69
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71

Idem, d. 3/1911, f. 132, 144; idem, d. 3/1915, f. 111. În 1915, liceul avea 16.650 cartuşe.
Idem, d. 4/1911, f. 39, 75, 119, 126, 132, 143.
Ibidem, f. 385.
Idem, d. 18/1907, f. 133.
Idem, d. 4/1911, f. 514.
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3. Activitatea de îndrumare şi control. Conform Regulamentului din
1906, privind introducerea instrucţiei militare în şcolile de băieţi, revizorii şi
subrevizorii militari şcolari "puteau face inspecţia şcoalei, în ceea ce priveşte
instrucţia militară, în orice oră de clasă", aceştia fiind sprijiniţi de revizorii
şcolari civili care aveau obligaţia "să supravegheze mersul instrucţiunei
militare, frecvenţa şcolarilor şi atitudinea cadrelor didactice faţă de instructorul
militar" 72 . Revizorul militar şcolar de judeţ, ajutat de subrevizorii militari
şcolari, era răspunzător "de predarea metodică a instrucţiunei militare",
întreţinerea armamentului şi soluţionarea eventualelor neînţelegeri dintre
instructorii militari şi cadrele didactice.
Procesele-verbale încheiate, cu ocazia inspecţiilor efectuate, de revizorul
şcolar militar, căpitanul N. Stoenescu şi subrevizorul şcolar militar, plutonierul
Gh. Mafiei, scot la iveală numeroase aspecte, pozitive şi negative, privind
instructia militară desfăşurată în şcolile din judeţul Bacău.
In primul rând, trebuie menţionat faptul că, acolo unde instrucţia militară
era privită cu responsabilitate, atât de conducerea şcolii cât şi de instructorul
militar, activitatea respectivă a fost încununată de succes, precum la Tescani,
unde căpitanul N. Stoenescu remarca, pe 6 martie 1907: "am simţit o mare
mulţumire sufletească de modul cum s-au prezentat elevii şcoalei, progres
datorat stimulaţiei infiltrate şcolarilor, cu toată dragostea şi bunăvoinţa, de
învăţătorul Gh. Costică şi interesului depus de instructorul Al. Popa, ambii
muncind pentru atingerea scopului ce ţara urmăreşte la înălţarea sentimentelor
de dragoste şi devotament pentru viitorul poporului român" 73 . O bună
colaborare între conducerea şcolii şi instructorul militar întâlnim şi în alte
localităţi, precum: Onceşti, Răcăciuni, Berbinceni, Bijghir etc.
Printre aspectele pozitive semnalate se reamarcă, mai ales, implicarea
instructorului militar în parcurgerea ritmică a programei, transmiterea raţională
a cunoştinţelor teoretice, formarea de priceperi şi deprinderi practice: "elevii
cunosc îndeajuns, după timp, poziţia soldatului şi salutul militar iar instructorul
se prezintă regulat în zilele prevăzute în program pentru exerciţiul militar"
(Săuceşti, 23 octombrie 1906, plutonier Gh. Mafiei); "elevii cunosc îndestul de
bine şi cu înţeles, capitolele 1 şi II din Şcoala soldatului, astfel că fiecare
explică, comandă şi execută individual toate mişcările; instructorul depune mult
zel în activitatea sa purtându-se cu blândeţe şi cuviincios cu copiii" (Onceşti, 16
mai 1907, căpitan N. Stoenescu) 74 • Aprecieri similare şi pentru activitatea
desfăşurată la Bijghir, Prăjeşti, Berbinceni, Tescani, Moineşti, Răcăciuni etc.

C. Hamangiu, op. cit., p. 3917-3949. Revizorii militari trebuiau să inspecteze, lunar, cel puţin
30 de şcoli iar subrevizorii, cel puţin o dată pe lună, toate şcolile din circumscripţie.
73
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală Tescani, d. 1/1906, f. 70, 74.
74
Idem, fond Şcoala Generală Onceşti, d. 1/1890, f. 17.
72
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De altfel, rezultatele bune obţinute în activitatea de instrucţie militară sau concretizat şi în acordarea de grade militare unor şcolari. Este cazul elevilor
din clasa a V -a de la şcoala din Bijghir - Miclăuş Vasile, Iştoc Gheorghe şi
Bordeianu Dumitru, care, conform Ordinului nr. 59 al Revizoratului Militar
Şcolar Bacău, din 26 iunie 1908, au fost avansaţi la gradul de caporal în "urma
propunerii făcute de instructor, a rezultatelor la diferite inspecţii şi ca încurajare
spre a-şi completa instrucţia ca adulţi" 75 •
Inspecţiile au constituit, în acelaşi timp, un prilej pentru rezolvarea unor
probleme care impiedicau bunul mers al instrucţiei militare, precum:
absenteismul elevilor, lipsa manualelor, dezinteresul instructorilor militari etc.
Considerând că există o strânsă legătură între prezenţa elevilor la această
activitate şi rezultatele obţinute, revizorii vor stabili o serie de măsuri pentru a
remedia această problemă: pentru "cei ce lipsesc, dirigintele va lua măsurile
necesare spre a urma regulat şcoala" (Săuceşti, 23 octombrie 1906); "dirigintele
va face tot posibilul de a nu mai lipsi copiii de la şcoală, mai cu seamă acum
când vin examenele" (Berbinceni, 8 mai 1907)76 • Cu ocazia inspecţii lor vor fi
rezolvate şi alte probleme, precum: înlesnirea procurării de manuale "pentru ca
elevii să înveţe mai uşor teoria", repartizarea de instructori militari la ~colile
unde această problemă nu fusese rezolvată, din lipsă de personal 7 , sau
78
înlocuirea celor care nu-şi făceau datoria •
Cercetăşia

- mijloc de responsabilizare socială şi naţională a tinerilor
Începuturile cercetăşiei în România datează din vara anului 1913, când
elevii de la Liceul "Gh. Lazăr" din Bucureşti pun bazele primei legiuni de
cercetaşi. Pe 12 mai 1914, se înfiinţează Asociaţia "Cercetaşii României", în
subordinea Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, având drept scop
"educaţia morală şi fizică a tineretului". Recunoaşterea oficială a asociaţiei, ca
"persoană morală şi juridică", s-a făcut prin legea adoptată de către Senat (20
decembrie 1914) şi Camera Deputaţilor (21 februarie 1915) şi care a fost
publicată în "Monitorul Oficial", din 9 aprilie 1915. Principele Carol a fost
desemnat drept Comandant al Marii Legiuni a Cercetaşilor României, iar
conducerea asociaţiei era asigurată de Marele Sfat. Cercetăşia era considerată
de către factorii decidenţi ai vremii (Casa Regală, armată, clasa politică,
societatea civilă), în condiţiile premergătoare Primului Război Mondial, ca o
modalitate eficientă de educare patriotică prin completarea cunoştiinţelor
teoretice cu elemente de pregătire fizică şi dezvoltare spirituală.
Idem, fond Şcoala Generală Bijghir, d. 111906, f. 126.
Idem, fond Şcoala Generală Berbinceni, d. 2/1894, f. 17.
77
Idem, fond Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău, d. 111906, f. 1-4. Gh. Mafiei a numit
instructori la Hălmăcioaia, Lespezi, Răchitiş, Crihan şi Călugara Mare (24 oct.-1 nov. 1906).
78
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Zemeş, d. 111896, f. 3.
75
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Având sprijinul Casei Regale, Asociaţia "Cercetaş ii României" s-a
dezvoltat rapid, înfiinţându-se cohorte şi legiuni în toată ţara (în 1916 existau
peste 9.000 de cercetaşi grupaţi în 34 legiuni şi 56 cohorte). Structura
organizatorică a cercetaşilor era următoarea: echipa (3 cercetaşi), patrula (2
echipe), grupa (5 patrule), centuria (3 grupe), cohorta (toate centuriile dintr-o
localitate), legiunea (toate cohortele dintr-un judeţ), Marea Legiune a
Cercetaşilor (toate legiunile din ţară). Cercetaşii erau organizaţi pe următoarele
grupe de vârstă: pui de şoimi- copii cu vârste între 7 şi Il ani, cercetaşi- copii
şi tineri cu vârste între 11 şi 18 ani şi seniori - tineri şi adulţi cu vârste de peste
18 ani. Deviza cercetaşilor era "Gata oricând!"
În privinţa uniformei cercetaşilor, aceasta era alcătuită din cămaşă,
pantaloni scurţi, jambiere, bocanci, cravată, brâu, pălărie, baston şi raniţă.
Pentru a-i scuti de cheltuieli, uniforma cercetaşilor rurali era reprezentată de
"costumul naţional la care se adăuga brâul, cravata şi pălăria de cercetaş" care,
pentru cei săraci, erau procurate de Asociaţia "Cercetaşii României".
Inspiraţi de cercetaşii din Marea Britanie, aflată în Primul Război
Mondial încă din 1914, la data ieşirii României din neutralitate, august 1916,
cercetaşii români s-au organizat în "Corpul Cercetaşilor de Război", fiind
încadrati ca sanitari, brancardieri, curieri, telefonişti, factori poştali etc. Prin
efortul lor susţinut, cercetaşii au reuşit să asigure un surplus important de
combatanţi pentru prima linie şi au contribuit la menţinerea unor activităţi vitale
în spatele frontului, pe toată durata ostilităţilor.
Date privind mişcarea cercetăşească în judeţul Bacău avem înceJ'ând cu
anul 1915, când este menţionată Legiunea de Cercetaşi "Dragoş Vodă" 7 •
În oraşul Bacău, profesorul Gh. Gavrilescu, directorul Liceului
"Ferdinand I", a înfiinţat Cohorta cercetaşilor "Dragoş-Vodă", respectivul
profesor fiind şi primul ei comandant 80 . Depunerea jurământului celor 142 de
cercetaşi din cohorta locală s-a făcut pe 21 iunie 1915, în prezenţa
reprezentanţilor Casei Regale - principii Carol şi Nicolae, prilej cu care
primăria a asigurat "dejunul cercetaşilor, în grădina Berăriei Grivel", iar seara a
organizat o recepţie, la Prefectură, la care au participat toate notabilităţile
oraşului 81 • Pentru a asigura o cât mai bună pregătire a cercetaşilor de la cele
două unităţi de învăţământ din oraşul Bacău - Liceul "Ferdinand I" şi Şcoala
Inferioară de Meserii, cu aprobarea Ministerului Instrucţiunii Publice, orarul a
fost adaptat acestei activităţi "fiind rezervată, pentru cercetăşie, o zi după prânz
în fiecare săptămână" 82 . De asemenea, cursurile erau suspendate, în anumite
zile, pentru ca elevii cercetaşi să participe la diverse întruniri "în timp ce restul
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Răcăciuni, d. 111915, f. 121.
Gr. Grigorovici, op. cit., p. 95. Cohortă reunea centuriile de la liceu şi şcoala de meserii.
81
Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 5511915, f. 1-5.
82
Idem, fond Liceul "G. Bacovia" Bacău, d. 111915, f. 105.
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şcolari lor făceau excursii sub conducerea corpului didactic" 83 . Pentru educarea
patriotică a tineretului, cu prilejul unor evenimente istorice importante,
Legiunea Bacău organiza, în Grădina Publică, diverse festivităţi, la care, alături
de elevii cercetaşi, participau şi numeroşi băcăuani - exemplu serbarea din 3
mai 1916, dedicată Marii Adunări Naţionale de la Blaj 84 .
Deşi puţine, documentele atestă existenţa mişcării cercetăşeşti şi în
unele localităţi rurale, precum: Comăneşti, Dofteana, Văsieşti şi Răcăciuni. La
Comăneşti, activa Cohorta "Turda", înfiinţată în anul 1915, sub conducerea
învăţătorului 1. Micu, care reunea cercetaşii din zonă, grupaţi în centurii,
precum cei de la Dofteana (conduşi de N. Patrichi) 85 şi Văsieşti (conduşi de 1.
Gosav). Pentru a spori numărul cercetaşilor, învăţătorul 1. Micu recomanda
învăţătorilor "a merge pe la fiecare casă spre a lămuri tinerii, între 11-21 ani, şi
părinţii acestora asupra scopurilor şi principiilor frumoase ale acestei
instituţiuni - regenerarea fizică şi morală, iubirea de ţară şi de tron, iubirea
aproapelui" 86 . La Răcăciuni, în iulie 1915, dirigintele şcolii, învăţătorul C.
Bobârnac, înainta Legiunii "Dragoş Vodă" Bacău "lista cu numele elevilor şi
absolvenţilor care, cu consimţământul părinţilor, doresc să se înscrie, ca membri
activi, în cohorta de cercetaşi" 87 •
Documentele păstrate atestă faptul că cercetaşii care au activat în judeţul
Bacău au îndeplinit, încă din faza incipientă a Primului Război Mondial,
numeroase misiuni, precum: factori poştali, cenzori, telefonişti, responsabili cu
paza instituţiilor, curieri, călăuze pentru patrule şi trupe, sanitari etc. În oraşul
Bacău, activitatea a fost coordonată de directorul liceului, profesorul Gh.
Gavrilescu, care "lucra câte 6 ore pe zi la cercetaşi, fiind comandant de
cohortă", sprijinit de profesorii C. S. Codreanu, 1. Monariu şi L. Demetrescu, de
la acelaşi liceu, "mobilizaţi, pe loc, ca miliţieni, la Marea Legiune a
Cercetaşilor". Înainte de intrarea României în război, cercetaşii de la liceu au
făcut practică în cadrul Oficiului Poştal Bacău, instruindu-se "pentru a fi
folositori când împrejurările o vor cere", au urmat cursuri de infirmieri şi
farmacişti pentru "a putea acorda primele îngrijiri răniţilor şi a prepara produse
medicale", s-au implicat în muncile agricole "ocupându-se de grădinărit pentru
a asigura cele necesare traiului"88 .
Elevii cercetaşi refugiaţi în judeţ, odată cu retragerea frontului în
Moldova, s-au bucurat de un sprijin deosebit din partea directorilor de şcoli.
Idem, fond Liceul Industrial de Băieţi Bacău, d. 111916, f. 46.
Idem, fond Liceul "G. Bacovia" Bacău, d. 2/1916, f. 226.
85
Idem, fond Şcoala Generală Dofteana, d. 111914, f. 65; idem, d. 111915, f. 26.
86
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 6 Moineşti, d. 111915, f.44, 53, 63, 70. Folosind această
metodă, 1. Micu avea înscrişi, în decembrie 1915, 60 de cercetaşi.
87
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Răcăciuni, d. 111915, f. 121.
88
Idem, fond Liceul "G. Bacovia" Bacău, d. 711917, f. 4, 28, 398; idem, d. 111915, f. 5, 86;
idem d. 311915, f. 36, 143.
83
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Astfel, institutorul Sava Ariton, directorul Şcolii de Băieţi Nr. 2 din Bacău, a
îndeplinit funcţia de "instructor pentru inspectarea refugiaţilor din Legiunea de
Cercetaşi Bacău" 89 • De asemenea, învăţătorul N. Petrescu, de la Dămieneşti, îi
aduna săptămânal pe cercetaşi la şcoală unde "aceştia primeau sfaturi şi
îndrumări pentru viaţă şi erau entuziasmaţi, prin diferite conferinţe, pentru a
lucra din dragoste, şi nu din impunere, în aceste timpuri grele şi pline de
sacrificii pentru înfăptuirea idealului naţional" 90 .
Activitatea cercetaşilor era îndeaproape supravegheată de Ministerul
Cultelor şi Instrucţiunii Publice care, pe 9 martie 1917, punea "în vedere
elevilor cercetaşi să îndeplinească serviciul ce li s-a încredinţat în spitale sau la
diferite instituţii şi să ia parte la toate şezătorile cercetăşeşti organizate de
Legiune", în caz contrar, urmând a fi "excluşi de la examenul de fine de an" 91 •
Concluzie
Chiar dacă instrucţia militară obligatorie a elevilor a stârnit numeroase
controverse la nivel central, între factorii de decizie (Ministerul Instrucţiunii
Publice - Ministerul de Război), dar şi la nivelul unităţilor de învăţământ, între
cei care trebuiau să pună în aplicare această măsură (cadre didactice instructori militari), treptat, înfruntând dificultăţile inerente oricărui început,
această activitate va intra pe făgaşul normal. Adaptându-şi metodele şi
mijloacele folosite la nivelul de înţelegere al şcolarilor, cei implicaţi, dascăli şi
militari, vor căuta să le asigure acestora o pregătire militară corespunzătoare,
insuflându-le, în acelaşi timp, sentimentul puternic al iubirii de ţară. Cu
siguranţă, mulţi dintre elevii care au beneficiat de instrucţia militară obligatorie
au participat la Primul Război Mondial contribuind, astfel, la înfăptuirea visului
cel mare, suprem, al poporului român, Unirea din 1918.
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Idem, fond Şcoala Generală Nr. 19 Bacău, d. 111917, f.15.
Idem, fond Şcoală Generală Dămieneşti, d. 111917, f. 44, 45, 72, 76.
Idem,d.2/1916,f.179.
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Obţinerea Independenţei

de Stat de către Bulgaria, tendinţe şi
acţiuni expansioniste în Balcani, preludiu al conflictului
româno-bulgar din Primul Război Mondial
Drd. Silviu-Daniel NICULAE
The Achievement of Bulgaria's State lndependence,
Expansionist Tendencies and Actions in Balcani, the Prelude
of the Romanian-Bulgarian Conflict in the First World War
Abstract

The analysis of the romanian-bulgarian relations, for the period after the
signing of the Treaty of Berlin and the achievement of Bulgaria's state independence,
must take into account the fact that Romania was an independent state, thus able to
develop its own interna} and externa! policy, whose the main concern was the
consolidation of the new international status by promoting a national policy and a
security strategy correlated with the decisions taken by the major powers under the
principle of international law of the balance of forces. On the other hand, Bulgaria was
divided into two: the Bulgarian Autonomous Principality, under the sultan's suzerainty,
and the Eastern Rumelia, a province directly under the sultan's politica} and military
authority, with administrative autonomy. In other words, the sovereignty of the
principality, while providing for interna} autonomy, through the recognition of
Ottoman sovereignty, made the Bulgarians' interests unable to be expressed in
international relations, the principality lacking the status of an independent state, and
hence the possibility of taking decisions on interna} issues and externa}, according to
their own will, without any mixture from the outside.
Keywords: Bulgaria, independence, foreign policy, territorial expansion, First World
War.

Evenimentele prezentate şi analizate în lucrarea de faţă se petrec la
secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Aşadar, sunt
profund marcate de viziunea clausewitziană asupra războiului, văzut de acest
mare istoric şi teoretician militar ca o continuare a politicii cu alte mijloace,
ceea ce înseamnă că relaţiile militare sunt doar expresia celor politice, interesele
naţionale, în general, şi politica de securitate, în particular, fiind argumentele
principale ale războiului. Mai mult, în perioada menţionată, armatele erau
percepute ca simboluri şi apărătoare ale suveranităţii şi independenţei. Este
motivul pentru care am considerat că prezentarea relaţiilor politico-militare, în
particular, în contextul temei, a celor dintre România şi Bulgaria, este foarte
sfârşitul

importantă.
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Analiza relaţiilor mai sus menţionate, pentru perioada cuprinsă după
semnarea Tratatului de la Berlin şi obţinerea independenţei de stat a Bulgariei,
trebuie să ţină seama de faptul că România era un stat independent, putând
aşadar să-şi dezvolte propria politică internă şi externă, a cărui principală
preocupare era consolidarea noului statut internaţional, prin promovarea unei
politici naţionale şi a unei strategii de securitate corelate cu hotărârile luate de
marile puteri în virtutea principului de drept internaţional al echilibrului de
forţe. Pe de altă parte, Bulgaria era împărţită în două: Principatul Autonom
Bulgar, aflat sub suzeranitatea Sultanului şi Rumelia Orientală, o provincie
aflată direct sub autoritatea politică şi militară a sultanului, având autonomie
administrativă. Cu alte cuvinte, suzeranitatea principatului, deşi prevedea o
autonomie internă, prin recunoaşterea suveranităţii otomane, făcea ca interesele
bulgarilor să nu poată fi exprimate în cadrul relaţiilor internaţionale, principatul
neavând calitatea de stat independent şi deci posibilitatea de a lua decizii cu
privire la problemele interne şi externe, în conformitate cu propria voinţă, fără
amestec din exterior.
Mai mult decât atât, prezenţa Rusiei în Bulgaria reprezenta pentru
cercurile politice de la Bucureşti o ameninţare directă la siguranţa naţională şi
teritorială a statului român. Conform Tratatului de la Berlin, "armata rusă
staţiona în Principat şi în Rumelia Orientală pentru o perioadă de 9 luni, timp în
care administraţia Bulgariei era încredinţată, până la constituirea Constituţiei,
unui comisar imperial rusesc, acesta fiind controlat de un comisar imperial
otoman şi de consulii delegaţi ad-hoc de celelalte puteri. Tratatul mai prevedea
că <principatul va intra în deplinul exerciţiu al autonomiei sale abia după
elaborarea Constituţiei şi alegerea principelui>" 1•
Prezenţa Rusiei, sub această formă, în Bulgaria îngrijora, evident,
autorităţile de la Bucureşti. Îngrijorarea se datora, în primul rând, faptului că în
mentalul colectiv era foarte proaspătă experienţa convenţiei privitoare la
permisiunea accesului armatei ruse pe teritoriul României, semnată cu Rusia, la
4/16 aprilie 1877, în contextul războiului ruso-turc. Deşi respectiva convenţie
prevedea clar condiţia respectării integrităţii ţării, realitatea se dovedise diferită.
In fapt, ca urmare a jocurilor politice şi diplomatice discutate anterior, în special
în contextul convenţiei de la Reichstadt, România pierduse sudul Basarabiei,
respectiv judeţele Bolgrad, Cahul şi Ismail, în favoarea Rusiei. Aşadar,
România nu mai putea considera Rusia un partener credibil. Prin prezenţa sa în
Bulgaria, sub pretextul că ajuta poporul bulgar să-şi formeze primele instituţii
menite să-i asigure noului principat autonom o dezvoltare armonioasă, Rusia îşi
extindea influenţa, aspect ce preocupa nu numai România, ci şi alte mari puteri
1

Viorica Moisuc, Ion Calafeteanu, Afirmarea statelor nafionale independente unitare din
centrul şi sud-estul Europei (1821-1923), Editura Academiei Republicii Socialiste România,
Bucureşti, 1979, p. 121.
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europene, aşa cum reiese din cele arătate mai sus cu privire la tratatele de la San
Stefano şi Berlin. Mai mult, izolată diplomatic imediat după încheierea
Congresului de la Berlin, România era, de asemenea, îngrijorată de flancarea
teritoriului său la vest de către Imperiul Austro-Ungar, în componenţa căruia se
aflau vechi teritorii româneşti - Transilvania, dezbinată de politica de
deznaţionalizare a românilor dusă de oficialităţile maghiare ale imperiului,
Banatul şi Bucovina. În consecinţă, statul român s-a văzut în situaţia de a căuta
soluţii politice nu numai pentru asigurarea propriei securităţi naţionale, cât şi
pentru menţinerea păcii în regiune, promovând o politică de bună vecinătate cu
statele aflate în apropierea frontierelor sale.
O asemenea politică s-a reflectat şi în relaţiile româno-bulgare, înainte
şi după înţelegerile de la Berlin, care aveau să fie determinate de noua
configuraţie a sferelor de influenţă din Peninsula Balcanică. Prin hotărârile luate
peste voinţa statelor mici, marile puteri îşi impuneau propriile interese politice,
în detrimentul aspiraţiilor naţionale ale popoarelor balcanice. Rusia, deşi
obţinuse un succes diplomatic remarcabil, prin Pacea de la San Stefano, reuşind
astfel să-şi impună viziunea politică în Balcani, a fost înlăturată de prezenţa
Austro-Ungariei în Bosnia şi Herţegovina, susţinută de armata trimisă în
sangeacul Novi Pazar şi, tacit, din umbră, de cercurile politice de la Berlin.
Întărindu-şi poziţiile politice şi economice în Serbia, Muntenegru şi România,
Imperiul Austro-Ungar se pregătea să ducă o luptă aprigă împotriva influenţei
ruseşti din Bulgaria. Totul în contextul geopolitic şi geostrategic menit a
promova un sistem de securitate internaţional creat în jurul conceptului de
echilibru de putere ca modalitate de menţinere a păcii. Calea realistă a
menţinerii păcii presupunea formarea de alianţe politico-militare prin care se
urmărea controlul înarmărilor cu scopul de a se asigura o balanţă de forţe care
să înlăture posibilitatea ca o putere, rezultată din crearea unei alianţe sau ca
atribut al unui stat, să-şi impună dominaţia asupra unui alt stat sau coaliţie. Însă
lupta pentru câştigarea unei poziţii geostrategice în Peninsula Balcanică, dusă
de către Austro-Ungaria şi Rusia, avea să influenţeze, uneori dramatic, relaţiile
politico-militare dintre tinerele state din Balcani. Unele dintre acestea, sub
pretextul independenţei, ca atribut fundamental al statului ce consta în dreptul
exclusiv de a-şi promova şi rezolva problemele interne şi externe fără niciun fel
de amestec din partea altor state şi, sub influenţa politicii marilor puteri, care le
determina destinul într-o manieră evidentă, au promovat o politică, în special
externă, care s-a dovedit un factor cu mare potenţial destabilizator în regiune.
O modalitate de exemplificare al pericolului pe care prezenţa rusească la
graniţa de sud a României putea sîă influenţeze relaţiile româno-bulgare, este
reprezentată de atitudinea colonelui A. Bogoliubov, membru al Comisiei
europene pentru delimitarea frontierei româno-bulgare. Conform articolului 2 al
tratatului de la Berlin, frontiera Principatului autonom bulgar trebuia trasată ca
rezultat al lucrărilor unei comisii internaţionale, ai căror membrii urmau să se
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deplaseze de-a lungul ei. În ceea ce priveşte graniţa româno-bulgară, dezbaterile
privind traseul acesteia s-au derulat pe parcursul a doi ani, fiind influenţate de
neînţelegerile întreţinute şi declanşate de comportamentul provocator al
reprezentantului Rusiei.
Reunită pentru prima şedinţă la 11123 octombrie 1878 la Constantinopol
sub preşedenţia generalului de brigadă Mehmed Tahir, comisia formată din
reprezentantul Germaniei, maiorul Karl von Wedwl, reprezentantul AustroUngariei, colonelul de stat major, baron Ripp, reprezentantul Marii Britanii,
colonelul Robert Home, reprezentanţii Franţei şi Italiei, respectiv şef escadron
Lemoyne şi locotenent colonel Alexandru Orero, s-a confruntat cu opoziţia
constantă a reprezentantului Rusiei, care încerca să respecte conduita trasată de
la Petersburg, prin care se urmărea recîştigarea influenţei în Peninsula Balcani
după eşecul de la Berlin din 1878 2 •
Refuzul Rusiei de a accepta propunerea membrilor comisiei ca punctul
strategic de la Arab Tabia să aparţină României, a dus la intervenţia trupelor
române la 16/28 ianuarie 1879, care s-a finalizat cu ocuparea înălţimii şi la o
reacţie dură din partea diplomaţiei ţariste. Deşi au acceptat ca România şi
Bulgaria să fie prezente în comisie cu un delegat cu rol consultativ, Marile
Puteri au agreat atitudinea reprezentantului rus, desigur, fiind animate de
interese diferite.
În ceea ce priveşte traseul frontierei dintre România şi Bulgaria, în
conformitate cu prevederile Tratatului de la Berlin, acesta, în varianta celui mai
lung parcurs, "consta într-o graniţă naturală, formată de fluviul Dunărea, şi una
convenţională. Aceasta din urmă despărţea Dobrogea, retrocedată României de
principat, şi necesita o studiere atentă la faţa locului, cu atât mai mult cu cât
existau puncte asupra cărora Congresul de la Berlin se pronunţase diferit de
realitatea de pe teren. Neînţelegerile dintre membrii comisiei, generate şi
întreţinute de Rusia, au făcut ca discuţiile privind stabilirea frontierei dintre
România şi Principatul Bulgar să se întindă pe parcursul a doi ani" 3 .
Ţinând cont de faptul că, la momentul respectiv, relaţiile diplomatice
dintre România şi Bulgaria nu erau suficient de consolidate pentru a permite
rezolvarea problemelor relative la fixarea frontierei dintre cele două ţări, unul
dintre motivele care au stat la baza constituirii comisiei menţionate mai sus,
acestea au persistat, generând tensiuni care s-au manifestat pe toate planurile.
"La 8 septembrie, comisia a aprobat <Actul ce fixa frontiera dunăreană a
Bulgariei>. Deşi se prevedea ca frontiera să meargă pe talvegul Dunării, pentru
a nu ştirbi totuşi drepturile stabilite mai dinainte, s-a precizat ca <toate
ostroavele situate în dreapta talvegului (... ) şi care, după tratatul de la
Daniela Buşă, Modificări politico-teritoriale în sud-estul Europei între Congresul de la Berlin
Primul Război Mondial (1878-1914), Bucuresti, Editura Paideia, 2003, p. 52.
3
Ibidem, p. 50.
2

şi
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Adrianopol, au fost atribuite principatelor, să rămână României ca enclave>, iar
cel din stânga, ce aparţinuse Turciei, să rămână Bulgariei"4 .
În aceeaşi ordine de idei, trebuie amintit şi faptul că, la începutul anului
1880, Austro-Ungaria şi-a oferit arbitrajul pentru rezolvarea problemelor legate
de stabilirea frontierei cu Bulgaria, considerându-1 o metodă de a avea control
asupra graniţelor din regiunea balcanică şi de a-şi spori influenţa în regiune. În
acest context, trebuie menţionat faptul că, anterior, la 6/18 noiembrie 1878, se
stabilise ca "Arab-Tabia, colina din faţa Silistrei (azi Ostrov), să fie atribuită
României, iar punctul de plecare al frontierei să fie situat la 800 m în aval de
Silistra, trecându-se astfel la prima acţiune de delimitare. (... ) Opoziţia Rusiei
lăsase problema Arab-Tabiei la latitudinea guvernelor puterilor europene ce
urmau a se pronunţa" 5 • De asemenea, pentru înţelegerea faptelor în contextul
geopolitic şi geostrategic al vremii, aşa cum precizam mai sus "la 16/28
ianuarie 1879, trupele române au ocupat Arab-Tabia, ceea ce a contribuit la
tensionarea relaţiilor româno-ruse. Punctul se afla la 2.500 m de podul proiectat
peste Dunăre şi era traversat de drumurile ce legau Silistra de Almaly şi
Karaorman. El făcea parte din sistemul defensiv din jurul Silistrei şi rămăsese
liber după plecarea trupelor otomane. Cum înălţimea Arab-Tab ia, punct
strategic ce domina Silistra, fusese atribuită României, (... ) acţiunea trupelor
române fusese una de intrare în posesie şi nu una de ocupaţie, cum acuza Rusia
(care n.n.) nu va consimţi niciodată să cedeze acest punct şi să-i fie răpită
Silistra. Nevoită să-şi retragă trupele de pe înălţimea Arab-Tabia, România se
opunea din nou voinţei marilor puteri care nu doreau să deranjeze prea mult
Rusia" 6 .
Astfel, graniţa de sud a Dobrogei, în special zona Silistra, a devenit un
punct nevralgic al relaţiilor dintre România şi Bulgaria, în particular, precum şi
al celor balcanice, în general, context în care "autorităţile bulgare au ocupat
Arab-Tabia, instalându-şi un pichet şi un punct de vama. La cererea de retragere
şi restabilire a bunelor relaţii, formulată de guvernul român, Sofia a răspuns cu
o nouă incursiune, anexând de această dată o porţiune strategică între Ostrov şi
Silistra, în apropierea pichetului românesc. Acţiunea a fost bine primită de
Rusia, care nu se putea împăca cu ideea că Arab-Tabia fusese atribuită
României şi, cu atât mai puţin, cu recentele ştiri de la Bucureşti privind intenţia
guvernului, <ostil nouă, al regelui Carol 1 al României> de a prezenta
Parlamentului un proiect de lege privind fortificarea graniţelor, în special în
zona Silistra" 7 •
Arhivele Ministerului Afacerilor Externe (în continuare M.A.E.), fond Oficiul de studii şi
documente, d. 21/0408/1966, ff. 7-8.
5
Daniela Buşă, op. cit., p. 52.
6
Ibidem, p. 54.
7
Ibidem, p. 56.
4
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La 22 august/3 septembrie 1885, grănicerii români primesc ordinul de a
ocupa Arab-Tabia şi zona dintre Ostrov şi Silistra care, în lipsa unui răspuns al
autorităţilor bulgare la cererea celor române de a găsi o soluţie paşnică de
rezolvare a diferendului, au fost considerate ca aparţinând regatului. Bulgarii nu
au protestat, retrăgându-se "fapt ce a generat o reacţie promptă din partea
Petersburgului. Pe un ton imperativ, ţarul a cerut principelui Alexandru
Battenberg <să fie menţinute drepturile bulgarilor asupra împrejurimilor
Silistrei şi a fortificaţiilor Arab-Tabiei>." 8 .
După cum reiese din cele prezentate, problema delimitării frontierei
dintre România şi Bulgaria a fost una complexă, implicând nu numai cele două
ţări afectate direct, cât şi marile puteri, interesate de controlul şi influenţa pe
care le puteau exercita în regiunea extinsă a Balcanilor. Au fost momente în
care s-a dovedit înţelegere de ambele părţi, momente de tensiune, precum şi
momente de criză.
Unul dintre aceste momente de tensiune a fost, între 1897-1898,
problema ostrovului Bujorescu, în zona Zimnicea, care s-a unit cu ostrovul
Eşek Ada, ce aparţinuse Bulgariei. Astfel de probleme erau legate de frontiera
stabilită pe apă, care putea suferi modificări, ca urmare a depunerii de aluviuni
sau a revărsărilor. Chiar dacă acestea erau fenomene strict naturale, apariţia lor,
în funcţie de contextul vremii, putea genera interpretări care, la rândul lor, se
soldau cu diferende. Cu privire la cele două ostroave menţionate mai sus, care
s-au unit, în 1898, s-au stabilit două posturi de grăniceri, de o parte şi de alta a
Dunării, în zona Zimnicea. "La 26 februarie 1900, premierul bulgar Ivanciov i-a
spus agentului diplomatic român că, dacă guvernul său nu permite grănicerilor
bulgari reîntoarcerea pe insulă în 24 de ore, nu vede ce negocieri ar mai putea
duce <dat fiind că trupele române au tras asupra soldaţilor bulgari, după propria
mărturisire în cameră a generalului Lahovary>. ( ... ) < Dacă România vrea
război, atunci să spună>. El însă se va adresa tribunalului de la Haga. În cele
din urmă, lvanciov a arătat că va ceda, cu condiţia ca soldaţii bulgari să-şi
reocupe postul, după care, pe graniţa sa, aceştia se vor retra~e. A început şi o
campanie de presă violentă şi, până la urmă, Ivanciov a cedat" .
Problema frontierei româno-bulgare s-a soluţionat, cel puţin temporar,
în 1908, prin semnarea, "la Sofia, la 1114 ianuarie, a Convenţiunii pentru
delimitarea frontierei fluviale pe Dunăre, potrivit căreia traseul frontierei urma
firul apei, adică mijlocul fluviului, iar în dreptul insulelor, talvegul. Prin acest
act se fixa < într-o modalitate inedită regimul insulelor>, care puteau aparţine,
după caz, când unui stat când celuilalt" 10 •

8

Ibidem, p. 59.
Arhivele M.A.E., fond Oficiul de studii şi documente, d. 2110408/1966, f. 42.
10
Daniela Buşă, op. cit., p. 60.

9
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Tot în contextul problemei frontierei dintre România şi Bulgaria, în
perioada analizată, menţionez şi unele aspecte, minore în aparenţă, care, aşa
cum am arătat în introducere, conduc la rezultate importante. Aceste aspecte
sunt prezentate în continuare, cum reies din documentele studiate.
Astfel, Kogălniceanu, ministrul român de externe, a primit sesizări de la
diverse persoane, în special comercianţi, cu privire la problemele întâmpinate la
trecerea în Bulgaria. Pentru a găsi o rezolvare, "în lipsa unor reprezentanţi
diplomatici în Bulgaria, s-a adresat legaţiei Rusiei din Bucureşti. Se cerea,
printre altele, ca paşapoartele eliberate de autorităţile ruso-bulgare să fie
redactate nu numai în limba rusă şi bulgară, ci şi într-una din limbile de
circulaţie europeană" 11 •

Raportul făcut de Sturza, consulul României la Sofia, în februarie 1880,
evidenţia faptul că relaţiile economice dintre România şi Bulgaria se
îmbunătăţiseră considerabil. "Chiar brigandajul, care se mai practica pe graniţa
dobrogeană, se datora numai impreciziunii liniei de frontieră, care nu fusese
trasată definitiv pe teren" 12 •
În contextul înrăutăţirii relaţiilor dintre România şi Bulgaria, care a
culminat cu refuzul autorităţilor bulgare de a permite accesul românilor pe
teritoriul bulgăresc, "N. Mişu a înaintat guvernului bulgar o notă de protest,
arătând că aceste măsuri violează tratatele ce garantează libertatea navigaţiei pe
Dunăre" 13 •

O expresie a acestui potenţial destabilizator a fost şi războiului pe care
Serbia 1-a declarat Bulgariei, la 2/14 noiembrie 1885, când România a rămas
neutră, având o atitudine corectă, probabil principalul motiv care a stat la baza
deciziei marilor puteri de a alege Bucureştiul ca loc de semnare a tratatului de
pace, la 3 martie 1886. România a avut grijă de răniţi, atât la Sofia, cât şi la
Belgrad, iar, conform documentelor, românii, în special cei din Calafat şi
Craiova, au făcut donaţii importante pentru civilii afectaţi de război. Mai mult,
presa din România a criticat atrocităţile şi efectele războiului asupra civililor.
Cauza principală a acestui război, care nu a fost considerat important de
către marile puteri ale vremii, dar a avut câteva consecinţe interesante pentru
ţările din regiune, inclusiv România, a fost dorinţa Bulgariei de a se uni cu
Rumelia Orientală. La aceasta s-au adăugat diferendele dintre Bulgaria şi Serbia
cu privire la prevederile tratatelor de la San Stefano şi Berlin, ajutorul dat de
Bulgaria insurgenţilor sârbi, în 1883, precum şi faptul că guvernul şi presa din
Bulgaria au sprijinit deschis acţiunile emigranţilor şi refugiaţilor politici din
Serbia.

11
12
13

Arhivele M.A.E., fond Oficiul de studii şi documente, d. 2110408/1966, f. 7.
Ibidem, f. 22.
Idem, fond 7111900-1919, d. M. 41, ff. 300-303.
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Este de menţionat faptul că, deşi neutră, România nu a rămas pasivă la
de război ale Serbiei. Incidentele semnalate la graniţa sârbo-română
au determinat autorităţile române să fie vigilente. Astfel, Carol I a vizitat
Craiova, unde a inspectat trupele Corpului I Armată.
Cât priveşte strict relaţiile României cu Bulgaria, în contextul
războiului din 1885, România nu a mobilizat armata, refuzând orice participare
la o acţiune ofensivă împotriva poporului bulgar. O dovadă în acest sens este
telegrama trimisă, la 17/29 septembrie, de Cîmpineanu, ministrul român de
externe, tuturor legaţiilor şi agenţiilor româneşti din străinătate, afară de cele
din Belgrad şi Atena. "Dezminţiţi, în modul cel mai formal, orice alianţă sau
înţelegere cu Grecia sau Serbia. Zvonurile răspândite prin agenţia Havas au
evident o intenţie răuvoitoare" 14 •
În aceeaşi ordine de idei, "la 14/26 octombrie 1885, principele
Alexandru de Battenberg transmite guvernului român profunda sa recunoştinţă
pentru atitudinea deschisă şi corectă faţă de Bulgaria, în contextul crizei
balcanice, determinată de răscoala antiotomană din Rumelia Orientală şi unirea
acesteia cu principatul bulgar. ( ... ) În acelaşi context, guvernul sârb propusese
României o acţiune militară comună contra Bulgariei şi ocuparea de către
trupele române a Silistrei, eventual a unei zone mai întinse până la Şumla
Varna; oferta a fost respinsă de guvernul român" 15 •
Mai mult, cu ocazia vizitei neoficiale întreprinse de Alexandru de
Battenberg în România, la 24 mai/5 iunie 1886, acesta "propune regelui Carol I
crearea unei federaţii româno-bulgare (cu guverne separate, cu o largă
autonomie internă) în vederea eliberării Macedoniei de sub stăpânirea
Imperiului Otoman, pentru contracararea amestecului diplomaţiei ţariste în
Peninsula Balcanică. Propunerea nu este acceptată" 16 •
Sub presiunea Austro-Ungariei, Bulgaria, victorioasă în confruntările
armate, a acceptat suspendarea ostilităţilor, la 18/30 noiembrie 1885, şi
semnarea armistiţiului dintre Serbia şi Bulgaria, la 10112 decembrie 1885. De
asemenea, a fost acceptat statu-quo-ul stabilit prin Tratatul de la Bucureşti,
semnat pe 19 februarie/3 martie 1886, iar în aprilie 1886, marile puteri au
recunoscut unificarea Rumeliei Orientale cu Bulgaria.
Actul unificării celor două provincii de la nordul şi sudul Munţilor
Balcani a declanşat, aşa cum era de aşteptat, reacţii vehemente din partea
Imperiului Otoman. "Marile puteri europene, ( ... ), urmărindu-şi în acelaşi timp
propriile interese, s-au reunit, la începutul lunii noiembrie 1885, la
Constantinopol. În cadrul discuţiilor, ( ... ) reprezentantul Rusiei a declinat
pregătirile

Arhivele M.A.E., fond Oficiul de studii şi documente, d. 2110408/1966, f. 25.
Calafeteanu, 1., Babeş, M., (colectiv de autori), Politica externă a României, Dictionar
cronologic, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1986, p. 144.
16
Ibidem.
14

15
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unificarea realizată sub conducerea lui Alexandru Battenberg, cel care,
promovând o politică pro-_permană şi austro-ungară, încerca să promoveze
dorinţele poporului bulgar" 1 •
Tot cu privire la reacţiile generate de unificarea Bulgariei şi Rumeliei
Orientale, "Marea Britanie, Germania, Austro-Ungaria, Italia şi Franţa se
opuneau folosirii forţei, susţinută cu ardoare de Rusia, iar Imperiul Otoman,
vizat de Petersburg să intervină energic pentru restabilirea situaţiei, în calitatea
sa de putere suzerană, se conforma dorinţei marilor puteri" 18 •
România, ca parte componentă a Triplei Alianţe, se raporta la
evenimentele ce aveau loc în imediata apropiere a graniţei cu statul bulgar, pe
de o parte, în limitele prevăzute de aceasta alianţă, pe de altă parte,
promovându-şi propriile interese de securitate naţională. Adeptă a respectării
statu-quo-ului stabilit la Berlin, clasa politica din România îşi declarase de
fiecare dată dorinţa de pace şi de stabilitate în regiune.
De altfel, modul în care România s-a raportat la evenimentele din anul
1885 venea în concordanţă cu politica Germaniei cu privire la respectarea
hotărârilor luate la Berlin. Germania urmărea cu îngrijorare politica dusă de
Austro-Ungaria, partenera sa din alianţă, pentru a-şi promova interesele în
Peninsula Balcanică, contravenind viziunii germane asupra echilibrul de forţe
din Balcani. În acest context, "în luna ianuarie a anului 1886, ministrul român la
Berlin, Liteanu, telegrafia că Bismarck a ordonat reprezentanţilor săi de la
Belgrad şi Sofia să propună celor două ţări începerea negocierilor la Bucureşti.
Într-un raport confidenţial, trimis tot de Liteanu ministrului de externe român,
este reprodusă o discuţie a acestuia cu Bismarck. Demnitarul german i-a
comunicat că diplomaţii sunt unanimi în a stabili o pace trainică în Balcani, care
să nu dezavantajeze pe nimeni.( ... ) Bismarck era de părere ca (tratativele n.n.)
să se ţină la Bucureşti, deoarece România <prin poziţia sa neutră şi prin
raporturile de prietenie şi bună vecinătate cu toate statele şi-a câştigat unanim
simpatia; ( ... ) toată lumea aproba atitudinea României şi a lui Carol în
problema balcanică>" 19 •
Criza sârbo-bulgară din 1885 a contribuit, pe de o parte, la prestigiul
internaţional al României, dar, pe de altă parte, a atras atenţia acesteia asupra
politicii duse de marile puteri. Partenerele sale de alianţă, Austro-Ungaria şi
Germania, se raportau la problemele apărute în sud-estul Europei în funcţie de
propriile interese. Atât România, cât şi Bulgaria mizau, în cadrul relaţiilor cu
Augustin Deac, Pagini din istoria adevărată a Bulgariei, Editura Europa Nova, Bucureşti,
1996, p. 269.
18
Daniela Buşă, Modificări politico-teritoriale în sud-estul Europei între Congresul de la
Berlin şi Primul Război Mondial (1878-1914), Bucuresti, Editura Paideia, 2003, p. 144.
19
Ciachir, Nicolae, Bercan, Gheorghe, Diplomaţia europeană în epoca modernă, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984, p. 238.
17
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cele două mari puteri, pe poziţia lor strategică şi geopolitică în regiune. Pentru
clasa politică din România era evident faptul că Austro-Ungaria era interesată
de potenţialele neînţelegeri apărute între statele balcanice, profitând de orice
ocazie pentru urmărirea propriilor interese. Odată pacea încheiată, influenţa
Austro-Ungariei în zonă creştea. Serbia, învinsă, rămânea fidelă AustroUngariei, Bulgaria se îndepărta de Rusia, găsind un potenţial sprijin în clasa
conducătoare de la Viena. România, fidelă politicii de menţinere a statu-quoului promovată de Germania, urmărea cu mare interes implicarea celor două
puteri concurente în politica statelor vecine graniţei sale, încercând cel puţin în
relaţia cu Bulgaria să contabalanseze influenţa celor două mari puteri, AustroUngaria şi Rusia, prin relaţii de bună vecinătate.
În contextul vidului de putere generat de abdicarea lui Alexandru de
Battenberg, "la 20 mai/1 iuniel887, Mihail A. Hitrovo, ministru plenipotenţiar
al Rusiei în România, atrage atenţia premierului I.C. Brătianu asupra
eventualităţii intervenţiei trupelor imperiale în Bulgaria prin România, în urma
eşecului diplomaţiei ţariste de a determina cercurile politice bulgare să ofere
coroana principatului unei persoane de încredere a ţarului Alexandru III; ( ... ) în
acelaşi context, Ştefan Stambulov, membru al Consiliului de regent bulgar,
propusese regelui României să-şi depună candidatura la tronul vacant al
Bulgariei" 20 . Oferta nu a fost acceptată, aşa cum am arătat anterior.
Ferdinand de Saxa-Coburg a devenit principe al Bulgariei. "La 30
iulie/11 august 1887, în drum de la Viena spre Sofia, noul principe ales al
Bulgariei, Ferdinand de Saxa-Coburg, este primit oficial de autorităţile române
la Tumu Severin. Candidatura sa, susţinută de Austro-Ungaria, provocase o
încordare a raporturilor dintre monarhia habsburgică şi Imperiul Ţarist, privită
cu îngrijorare în România, datorită implicaţiilor pe care le-ar fi putut avea
izbucnirea unui conflict armat între cele două mari puteri" 21 .
Agenţia română diplomatică de la Sofia relatează în amănunt
împrejurările în care Ferdinand a devenit prinţ al Bulgariei, fapt considerat
ilegal de către Rusia. Mai mult, Beldiman 1-a descris pe noul prinţ, la 30
august/Il septembrie 1887, ca "fiind condus de o ambiţie extraordinară, pătruns
de importanţa personalităţii sale ( ... ) în urmărirea planurilor sale ambiţioase,
Alteţa Sa va arăta o tenacitate foarte mare. Se poate lesne observa - după
părerea contelui de Sonnaz - că pretenţiile de om de stat ale principelui nu stau
în proporţiune cu mijloacele sale intelectuale. ( ... ) Oamenii politici bulgari
inspiră Alteţei Sale puţină stimă şi puţină încredere şi a vorbit în mod cam

Encic/opedia Istoriei Politice a României, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii
2003, Stelian Neagoe şi colectiv (elaborate sub redacţia lui Stelian
Neagoe), p. 145.
21
Ibidem.
20

Internaţionale, Bucureşti,
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dispreţuitor

de

dânşii.

Principele a numit

Constituţia

de la Tîrnovo o absurditate

şi s-a rostit în contra instituţiilor şi moravurilor prea democratice ale ţării'.22.

Cu toate aceste aprecieri, ca urmare a crizei bulgare din 1885 şi a
evenimentelor politice interne, principele Ferdinand împreună cu noua clasă
politică susţinută de el, era conştient de necesitatea unui sprijin din exterior
pentru atingerea aspiraţiilor dorite. Atent la modul cum evoluau disputele şi
interesele dintre Marile Puteri, principele bulgar era decis de a le folosi în
folosul naţiunii pe care o conducea, ceea ce ar fi presupus modificării ale
ordinei impuse la Congresul de la Berlin din 1878.
Printr-o propagandă atent susţinută şi întreţinută de Ferdinand,
diplomaţia bulgară nu ezita să facă cunoscută, ori de câte ori avea ocazia,
intenţia şi dorinţa poporului de a-şi declara şi înfătui independenţa faţă de
Imperiul Otoman.
Contextul era unul favorabil unor eventuale mişcări naţionaliste. Având
ca exemplu mişcarea revoluţionară din anul 1903 şi reacţiile declanşate în plan
internaţional care au dus la încheierea Acordului de la Muerzsteg din acelaşi an
între Austro-Ungaria şi Rusia, arătând că este posibilă o înţelegere între două
puteri rivale, atâta timp cât, întereselor sunt atinse, fiind evidentă intenţia Rusiei
de a ajunge la Constantinopol şi a Austro-Ungariei la Marea Adriatică.
Diplomaţia engleză, având ca bază legală alianta din cadrul Antantei, a
propus Rusiei, susţinerea programului reformator iniţiat de Marea Britanie în
Macedonia, fapt ce a dus la înţelegerea semnată la Reval în iunie 1908. Acordul
între cei doi împăraţi, Eduard VII şi Nicolae II, a declanşat revoluţia Junilor
Turci, pornită la 3 iulie 1908 din garnizoana turcească din Resen aflată în
Macedonia
În ;ara anului 1908, principele Ferdinand de Saxa-Coburg realizează un
turneu diplomatic în principalele capitale europene pentru a face cunoscută
cauza bulgară, în ciuda faptului că reprezenta în esenţă, o declaraţie a
modificării înţelegerilor politice stabilite în 1878. Întâmplător sau nu, după
întâlnirea din 15 septembrie 1908 la care au participat baronul Alois von
Aehrenthal, ministrul de externe austro-ungar şi omologul acestuia rus,
Alexandru Petrovici lzvolski, de la Buchlau, a cărei finalitate a fost acordul
comun de a schimba statu-quo-ul în partea de sud-est a continentului european,
are loc la Budapesta vizita principelui bulgar care este primit de către împăratul
Franz Joseph, cu toate onorurile de care se putea bucura un şef de stat.
Devenise mai mult decât mai evident pentru oamenii politici români că,
Bulgaria îşi va juca rol asumat la sfârsitul acestui efort diplomatic întreprins
Ferdinand de Saxa Coburg, cel care va dirija destinul poporului bulgar.
Analizând astăzi înţelegerea stabilită în fastuosul castel Buchlau care în
principal prevedea acordul Rusiei privind anexarea de către Austro-Ungaria a
22

Arhivele M.A.E., fond Oficiul de studii şi documente, d. 211040811966, f. 33.
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provinciilor Bosnia şi Herţegovina, precum şi susţinerea acesteia din urmă în
modificarea regimului Strâmtorilor Bosfor şi Dardanele conform Tratatului de
la Londra din 1871, pentru a permite navelor de război ruse să iasă din apele
Mării Negre, putem observa în secundar intenţiile ascunse ale monarhiei
dualiste.
Prin acceptul anexării de către Rusia, protectoarea popoarelor slave din
Peninsula Balcanică, diplomaţia austro-ungară urmărea să prejudicieze politica
rusească atât de eficientă în Serbia şi Muntenegru şi nu numai, să dea o lovitură
puternică a relaţiilor bilaterale ruso-turce care se îmbunătăţeau pe fondul
alianţei ruso-engleză din 1907, fiind cunoscut faptul că noul regim al Juni lor
Turci avea legături foarte bune cu Marea Britanie.
Au urmat, la 5 octombrie 1908, două evenimente aparent rară legătură
între ele, dar surprinzătoare pentru Berlin şi Petersburg, primul fiind anunţul
împăratului Franz Iosif privind anexarea Bosniei şi Herţegovinei şi, cel de al
doilea, proclamarea independenţei Bulgariei, despre care de altfel se discutase
la Ischl. În luna martie a anului 1907, Principele Ferdinand în timpul vizitei
făcute împăratului Frantz Josef, primea asigurări şi acceptul Austro-Ungariei în
problema obţinerii îndependenţei de stat a Bulgariei, creând astfel premisele
unui stat tampon în calea Rusiei spre Balcani.
Istoriografia bulgară descrie cu amănuntul reacţia opiniei publice la
proclamarea independenţei de stat de către Ferdinand la Târnovo, însă
recunoaşte în acelaşi timp că, în contextul internaţional al anului 1908, a fost în
23
susţinerea şi favoarea politicii austro-ungare în Peninsula Balcanică .
La 6 octombrie 1908, Austro-Ungaria a mobilizat, o demonstraţie de
forţă îndreptată către Rusia şi Turcia, dar şi către Serbia care urmărea cu
îngrijorare evenimentele din Bulgaria. În ceea ce priveşte reacţia Rusiei, aflat la
Paris în continuarea turneului pentru susţinerea chestiunii strâmtorilor,
întreprins după înţelegerea de la Buchlau, ministru de externe rus, Alexandru
lzvolski, declara vizibil stânjenit într-o conferinţă de presă că, această politică a
faptului împinit nu va duce la conflict. A dus însă, neaşteptat în raport cu
nemulţumirile declarate, la o acerbă competiţie diplomatică între AustroUngaria şi Rusia pentru atragerea lui Ferdinand de Saxa Coburg de partea lor în
susţinerea propriilor interese în Balcani. Pentru a-şi dovedi intenţia clară de a
sprijini Bulgaria în demersul său, Rusia a acceptat să plătească despăgubirea
cerută Bulgariei de către Imperiul Otoman pentru pierderea principatului, în
valoare de 125 milioane franci, o parte din sumă, adică 82 milioane franci, urma
să fie returnată Rusiei de către Bulgaria în decurs de 50 de ani. Rezultatul
acestui demers financiar a fost semnarea la 30 martie 1909 a protocolului ruso-

Ştefan Dimitrov, K.Mancev, Istoriana Balkanschite narodi (1879-1918) tomul II, Sofia,
1975, p. 337.
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otoman care a dus la concretizarea acordului turco-bulgar din 6 aprilie 1909
privind acceptatea independenţei politice a Bulgariei.
Prima reacţie privind recunoaşterea oficială a noului statut juridic al
Bulgariei, care devine astfel Regat, iar Ferdinand de Saxa Coburg se
autointitulează Ţar al Bulgarilor, venea din partea Austro-Ungariei, care atrăgea
după proteste categorice şi acceptul Rusiei prin transmiterea scrisorilor de
acreditare a repezentanţilor diplomatici.
În timp ce diplomaţii Marilor Puteri se instalau la Sofia, guvernul bulgar
îşi accentua propaganda în Macedonia, pe care de altfel o susţinea încă de la
constituirea Bulgariei ca Principat, prin organizarea de comitete revoluţionale
care să provoace agitaţii. În spatele acestor preocupări bulgare de a susţine o
mişcare de eliberare de sub stărânirea otomană a macedonenilor, stătea dorinţa
arzătoare de acaparare teritorială a Macedoniei.
Ideea unei Bulgarii mărite îi îngrijora pe oamenii politici români, care
asistau atent la evenimente politice internaţionale, încercând să înţeleagă ce
acorduri secrete ascund. La începutul anului 1909, Ionel Brătianu devinea
liderul partidului liberal, iar în această calitate, a întreprins o călătorie la Berlin
şi Viena, unde, preocupat fiind de existenţa unor eventuale compensaţii
teritoriale în favoarea bulgarilor, îşi face cunoscută îngrijorarea ministrilor de
externe din cele două capitale24 •
După înfrângerea diplomatică a Rusiei în chestiunea bosniacă, oficiali
ruşi încercau prin diferite proiecte de colaborare cu Marile Puteri şi statele din
Peninsula Balcanică, să recâştige prestigiul pierdut. Astfel, la 4/17 mai 1909 se
elabora un plan propus Germaniei în vederea reluării legăturilor politice şi
diplomatice după anexarea celor două provincii de către Austro-Ungaria.
Refuzul german cu privire la acest proiect, îl determină pe. ţarul rus să-i propună
o întâlnire regelui italian Vittorio Emmanuele pentru a discuta diferite aspecte
privind probleme balcanice, fapt realizat la 23 octombrie 1909 la Raconigi. Ca
urmare a rezultatelor pozitive, diplomaţia rusă propune un proiect de tratat
bulgarilor, care înţeleseseră că realizarea programului stabilit de Ferdinand de
Saxa Coburg nu poate fi îndeplinit din cauza refuzului german în ceea ce
priveşte politica dusă de acesta în Balcani.
Prin urmare, Bulgaria se apropia de Rusia prin semnarea în decembrie
1909, a unui Acord care prevedea că, în caz de război între Rusia şi o alianţă
formată din Germania, Austro-Ungaria şi România sau numai cu cele două state
din urmă, sau un război între Rusia şi Turcia, Bulgaria se obliga să mobilizeze
şi să intre în acţiune. În cazul în care Austro-Ungaria, aliată cu o altă putere,
probabil cu România, ar fi atacat Bulgaria, Rusia se obliga de asemenea să-i
acorde acesteia suport militar. Dacă Turcia ar fi atacat Bulgaria, în acel
moment, Rusia ar fi mobilizat şi ar fi atacat în Caucaz. În cazul în care Rusia ar
24

N.S. Govora, Relaţiile româna-ruse, voi. II, Editura Carpaţii, Madrid, 1981, p. 12.

103
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia XIII 1 2018
în urma unui conflict cu Austro-Ungaria şi România, ar fi
tot posibilul pentru sporirea teritoriului bulgar cu localităţile cu populaţie
bulgară situate între Marea Neagră şi malul drept al Dunării, cu alte cuvinte
Dobrogea, şi pentru rectificarea hotarelor Bulgariei în alte direcţii 25 .
Interesant este faptul că, în caz de înfrângere a Turciei, Bulgaria cu
ajutor rusesc, urma să primescă teritorii în limitele preliminariilor de la San
Stefano, iar conform art. 5 al acestui Acord, pentru ca victoria Rusiei împotriva
Germaniei şi Austro-Ungarie să fie posibilă, Bulgaria se obliga să împiedice
lărgirea cadrului războiului printr-o intervenţie împotriva României 26 •
Asigurându-se de serviciile Bulgariei în ceea ce priveşte o eventuală
reacţie a României, şi astfel o ameninţare din flancul de vest, Rusia îşi îndreaptă
atenţia către Italia care lăsase impresia la Raconigi că este interesată de
planurile acesteia în ceea ce priveşte problema Strâmtorilor. Pe bază de
reciprocitate, Rusia se obliga să aibă o atitudine benefică intereselor italiene în
Cirenaica şi Tripolitania.
Italia, membră a Triplei Alianţe urmărea cu interes intenţia AustroUngariei de a-şi întinde influenţa politică pe malul estic al mării Adriatice,
spaţiu care intra în atenţia clasei politice de la Roma. Pentru a putea stopa
prezenta monarhiei austro-ungare, diplomaţia italiană face eforturi mari pentru
a stabili legături trainice cu Rusia. Rezultatul acestor demersuri diplomatice a
fost ultimatumul transmis de ambasadorul italian de la Constantinopol la 28
septembrie 1911, guvernului turc, prin care solicita evacuarea în 24 de ore a
Tripolitaniei şi Cirenaicăi, cerere refuzată de oficialii turci. Reacţia italiană a
venit repede prin bombardarea coastei turce şi ocuparea oraşelor riverane. Cu
această ocazie, Rusia readuce în discuţii problema Strâmtorilor, propunându-i
Turciei un alt regim juridic al Bosforului şi Dardanele, desigur refuzat de
guvernul turc. Mai mult decât atât, pe fondul neputinţei italiene de a pătrunde
adânc pe teritoriul turc, se decide închiderea strâmtorilor, fapt resimţit puternic
de flotele comerciale ale marilor puteri.
Între timp, Rusia purta în secret, negocieri cu statele balcanice pentru
încheierea unei alianţe a acestor state împotriva Turciei. Pe parcursul întregii
luni octombrie 1911, au avut loc întâlniri şi discuţii între greci, bulgari şi sârbi.
Pentru cei din urmă, negocierile s-au împotmolit la capitolul delimitării
graniţelor după împărţirea Macedoniei, teritoriu revendicat atât de sărbi cât şi
de bulgari. In urma discuţiilor purtate, se agrea de către cele două părţi
arbitrajul rusesc în privinţa stabilirii frontierei comune, negocieriile fiind astfel
monitorizate de diplomaţia ţaristă.
fi

ieşit învingătoare

făcut

Ioan C. Filitti, ContribuJii la Istoria Diplomatică a României în secolul XIX-lea, Institutul de
Arete Grafice "Lupta", N. Stroilă, Bucureşti, 1935, p. 90.
26
Ibidem.
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La 29 februarie/13 martie 1912 se semna la Sofia, Tratatul de amiciţie şi
între Regatul Bulgariei şi Regatul Serbiei, alcătuit din 7 articole, fiind
completat de o anexă secretă compusă din 5 articole. Înţelegerea agreată sub
auspiciile Rusiei, avea în vedere o colaborare pentru protejarea intereselor în
cazul modificării statu-quo-lui stabilit în Balcani, cu referire la teritoriul
Macedoniei, precum şi, în cazul unui atac din partea unei puteri terţe, desigur
fiind vizată direct Austro-Ungaria şi îndirect România. Se avea în vedere
consultarea Rusiei înainte de orice acţiune a celor două părţi. Cu privire la
existenţa acestui acord sârbo-bulgar, regele Carol 1 era informat de către
Germania la 14/27 aprilie 1912, primind în acelaşi timp recomandarea ca
România să stea liniştită, deşi acesta era îngrijorat de proiecţia unei Bulgarii
Mari care râvnea la Dobrogea, în contextul arbitrajului rus care constiuia un
mare pericol pentru România. De altfel, încă din anul 1902, regele Carol 1, îl
atenţiona pe Danev, cu ocazia vizitei efectuate în Bulgaria, că, în cazul anexării
Macedoniei, se vor provoca evenimente nedorite, îngrijorat fiind de politica
expansionistă de la Sofia, care renunţase să mai dea importanţă statu-quo-lui
stabilit la Berlin în 1878, odată cu unirea Principatului cu Rumelia Orientală.
Tratatul de alianţă sârbo-bulgar a fost completat, aşa cum era de
aşteptat, cu o Convenţie militară semnată la 12/25iunie 1912, al cărui text a fost
prezentat regelui Carol 1, de către ataşatul militar la Sofia, generalul G.A.
Dabija la 20 februarie/3 martie 1913. Conform art. 2 al acestei Convenţii, dacă
România ataca Bulgaria, Serbia era obligată să-i declare război, fiind prevăzut
un efectiv de minim 100. 000 de oameni disponibili pentru teatrul de operaţii
din Dobrogea. Articolul 3 prevedea ca în cazul unei ofensive române împotriva
Serbiei, Bulgaria se va angaja de a ataca armata de îndată ce ar fi trecut
alianţă

Dunărea 27.

Interesant este faptul că, în textul acestei convenţii militare se
se va desfăşura pe teatrul de operaţii din Dobrogea,
sugerând astfel că, prin ocuparea acestei vechi provincii româneşti, se urmărea
asigurarea flancului drept de către bulgari în dorinţa lor de a ocupa capitala
României şi punctul de legătură strategic Cemavodă-Constanţa, fapt realizat în
1916.
La 16/29 mai 1912 a fost semnat Tratatul de alianţă între Bulgaria şi
Grecia îndreptat cu precădere împotriva Turciei. La un interval de două zile,
respectiv la 18/31 mai 1918, regele Ferdinand de Saxa Coburg împreună cu
regina Eleonora au efectuat o vizită oficială la Viena, unde au susţinut cauza
macedoneană, expresie a politicii expansioniste bulgare, încercând să sugereze
o delimitare teritorială a pretenţiilor sârbe, bulgare şi grece. În realitate,
Bulgaria, conform textului convenţiei militare semnată cu sârbii în iunie 1912,
menţionează că acţiunea

General G.A. Dabija, Amintirile unui ataşat militar în Bulgaria, 1910-1913, Editura Ziarului
"Universul", Bucureşti, 1936, p. 163.
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obligaţia prevăzută la articolul 3, de a declara război Austro-Ungariei în
cazul în care ataca Serbia şi să trimită o armată compusă din cel puţin 200.000
de oameni care alături de forţele sârbe să lucreze defensiv sau ofensiv contra
acesteia. Mai mult decât atât, Bulgaria era ţinută să dea Serbiei consursul său
armat în cazul în care Austro-Ungaria sub un pretext oarecare, cu sau fără
asentimentul Turciei, ar trimite trupele sale în Sandjiacul Novi-Bazar şi Serbia
s-ar găsi obligată de acest fapt de a-i declara război. 28

avea

La începutul lunii iulie 1912, regele Carol 1 era informat despre
purtate la Viena de către suveranul bulgar, având cunoştiinţă şi despre
convorbirile pe care acesta le-a avut la Berlin imediat după această vizită din
capitala Austro-Ungariei. Deşi Kiderlen Wachter i-a sugerat Regelui Ferdinand
că ştia despre existenţa tratatului sârbo-bulgar, acesta din urmă, îi trasase
misiunea primului-ministru Geşoff să propună o înţelegere României, prin
glasul însărcinatului cu afaceri la Bucureşti, Iconomoff. La întrebarea pusă de
acesta dacă România şi Bulgaria s-ar putea înţelege în cazul unui cataclism ce
urma să intervină în Turcia, primul-ministru român Titu Maiorescu i-a răspuns
discuţiile

că, nu sunt nevoi imperioase pentru o grabnică înţelegere, situaţia politică nu
ne permite de a trata asupra vreunei modificări a statu-quo-ului, ne vom
~
1
~
.
1 29
znţe ege zn prezenţa evenzmente or .

Politica duplicitară a regelui Ferdinand de Saxa Coburg era descrisă de
această abordare impostoare a diplomaţiei bulgare. Cu tratatul sârbo-bulgar
semnat sub directa coordonare a Rusiei, îndreptat direct împotriva unui aliat al
României, bulgarii încercau să-şi ascundă intenţiile războinice, aşteptând
momentul oportun.

28

/bidem, p. 162.
Ibidem.
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Palatul Municipal Bacău
Mihai CEUCĂ
Le Palais Municipal de Bacău
Resume
Dans le contexte historique et geographique de la Roumanie, le municipe de
pourrait etre place dans la categorie des bourgs de la Moldavie premodeme, qui
se sont transformes, durant la periode moderne, par une longue transition de
l'organisation rurale, â celle urbaine en villes petites ou moyennes.
L'architecture urbaine a ete un repere permanent vis-a-vis de la modemisation.
Au debut du XIX-e siecle la plupart des logements etaient insalubres, construits en bois
et terre glaise et c' est â peine â la fin du siecle qu' on a edifie quelques bâtiments
confortables. Le niveau de l'achitecture urbaine s'est agrandi au moment ou l'on a
eleve quelques edifices publiques â etages, ayant plusieurs pieces, nommes
immediatement par les citoyens des "palais".
En 1897, le patrimoine architectural de la viile Bacău s' est enrichi grâce â la
construction du "Palais Municipal", appele ensuite le "Palais Athenee". C'est
1'histoire de ce bâtiment qui constitue le sujet de ce documentaire.
Les informations qu'on tient des archives de la viile de Bacău ont offert la
possibilite de devoiler toute 1'histoire sur ce grand bâtiment urbain, en ajoutant aussi
beaucoup d'images d'epoque.
Mots ele: viile Bacău, architecture, palais, archives, theatre, culture.
Bacău

În contextul istorico-geografic al României, municipiul Bacău poate fi
încadrat în categoria târgurilor din Moldova premodemă care s-au transformat
în mici sau mijlocii oraşe ale lumii româneşti din perioada modernă printr-o
tranziţie lungă de la organizarea rurală la cea urbană. Arhitectura urbană a fost
permanent un criteriu de măsură a modernizării. Până la sfârşitul secolului al
XIX-lea doar câteva biserici precum: "Buna Vestire", "Sfântul Nicolae" ortodoxă, "Sfântul Nicolae" - catolică, "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena",
"Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril" - armenească, constituiau repere
arhitectonice demne de remarcat şi de reţinut.
Cele mai multe dintre locuinţele urbei erau rudimentare, "compuse din
barace mici, în pământ, cu podeţuri înaintea uşilor şi cu muşchiu verde pe
acoperământuri 1". Frecventele inundaţii produse de râul Bistriţa şi afluentul său,
pârâul Negel, împreună cu desele incendii au distrus casele şi au impus soluţii
ieftine de refacere a acestora. Abia la sfârşitul secolului al XIX-lea au fost
1

Costache Radu, Bacău/ de la 1850 la 1900, tip. Margulius, Bacău, 1906 p. 7.
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construite câteva clădiri confortabile. Nivelul modernităţii în arhitectura urbană
a fost mărit atunci când au fost construite câteva clădiri publice, cu etaj şi
numeroase camere, numite imediat de cetăţeni, "palate". Patrimoniul
arhitectural al oraşului s-a îmbogăţit ca urmare a construcţiei "Palatului
municipal" ( 1897), ulterior numit "Palatul Ateneului" şi a "Palatului
Administrativ" ( 1889).
Istoria "Palatului Municipal", cea care constituie subiectul acestui
documentar, are rădăcinile în istoria luptei populaţiei cu marele coşmar al
băcăuanilor, focul. Activităţile de stingere a incendiilor au făcut parte din viaţa
oamenilor, probabil, încă de la începuturile organizării sociale a colectivităţilor.
Dezvoltarea aşezărilor omeneşti, crearea aglomerărilor urbane, au fost
cauze favorizante ale producerii şi extinderii incendiilor, dar şi motive ale
organizării unor grupuri specializate în acţiunile de stingere a focului.
Documentar, activitatea organizată a stingătorilor de incendii este cunoscută ca
urmare a aplicării în practică a prevederilor Regulamentului Organic pentru
Moldova. Regulamentul prevedea măsuri de organizare şi dotare a
"tulumbagiilor", dar stipula în mod clar şi faptul că asigurarea financiară şi
logistică a pompierilor era în sarcina Eforiei, denumirea din acea epocă a
Primăriei.

În sarcina Eforiei era şi asigurarea localurilor pentru găzduirea
personalului, magaziilor pentru materiale şi utilaje precum şi grajdurilor pentru
cai. Deoarece Eforia nu dispunea de local nici măcar pentru propria sa
activitate, "era nevoită să închrieze localuri atât pentru ea cât şi pentru
Comanda pompierilor, case particulare. Un timp au funcţionat sub acelaşi
acoperiş în casa lui Mihalache Coroi, iar din anul 1847 până în anul 1850 în cea
a căminarului Gheorghe Neculai, casă situată "lângă foişor", după cum spun
documentele vremii, fără însă a putea localiza mai precis unde anume erau
situate atât casa cât şi foişorul. Tot în acea perioadă Eforia a propus construirea
unei magazii pentru a păstra în condiţii bune instrumentele pompierilor, dar nu
a reuşit să adune banii necesari" 2• Problema dotări lor şi organizării activităţii
pompierilor s-a rediscutat cu caracter de prioritate în anul 1853, atunci când un
incendiu de foarte mare amploare a distrus o mare parte din oraş.
Timpul a demonstrat că administrarea civilă a unităţii de pompieri nu se
ridica la nivelul cerinţelor impuse de activitatea concretă şi ca urmare, în timpul
domniei lui Alexandru Ioan Cuza, în legea emisă pentru organizarea armatei, sa pus şi problema integrării unităţilor de pompieri în structura trupelor militare
permanente. Unităţile de pompieri au fost subordonate în mod direct
Ministerului de Război în ceea ce privea instrucţia şi disciplina militară şi
simultan, Ministerului de Interne pentru asigurarea şi întreţinerea militarilor, a
localurilor şi utilajelor. Un regulament privind comandamentele de pompieri
2

"Acta Bacoviensia" nr. II/2007 p. 270.
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urbani a fost emis şi publicat în anul 1871 3 . Se menţinea dubla subordonare
stabilită prin lege şi în consecinţă, Consiliile comunale erau obligate să prevadă
în bugetele anuale banii necesari pentru buna funcţionare a unităţilor de
pompieri. Regimul militar de desfăşurare a activităţii a favorizat preluarea "la
ordin", de către pompieri, atât a sarcinilor de curăţare a homurilor, cât şi a celor
de aprindere a lămpilor din oraş, sarcini refuzate de personalul civil specializat
dar nemulţumit de salariile contractate.

În anul 1874, legea de organizare a armatei a fost amendată ŞI
au prevăzut că trupele de pompieri din reşedinţele de judeţ se
constituiau şi ca unităţi militare de artilerie care treceau în subordinea exclusivă
a Ministerului de Război. Pentru aplicarea legii, au fost transferate către
Ministerul de Război atât corpul de pompieri cât şi cazanpa, utilajele şi caii.
Cheltuielile de întreţinere au rămas însă tot la Primărie. In această logică a
faptelor s-a înscris şi construirea de către Primărie a unei remize şi a unui grajd.
Construcţiile au fost amplasate în curtea Primăriei care avea~ deja un sediu
propriu în fosta casă Morţun, existentă ca prin miracol şi astăzi. In aceeaşi curte
a fost ridicat şi un foişor de observaţie executat din grinzi de lemn. S-a
intenţionat şi construirea unei cazărmi pentru pompierii-artilerişti, dar problema
permanentă a lipsei banilor de investiţii a stopat buna intenţie şi s-a folosit în
continuare metoda închirierii de case particulare în zona noilor investiţii
modificările

3

"Monitorul Oficial al României", nr. 21711871.
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amintite. În anul 1887, foişorul din care se făceau observaţii pentru depistarea
incendiilor iscate în cartierele oraşului a fost distrus de o puternică furtună.
Construirea unui nou foişor de observaţie şi a unei cazărmi proprii a
devenit obiectiv prioritar al activităţii administraţiei locale. Deoarece o soluţie
provizorie de utilizare a turnurilor clopotniţelor bisericilor4 pe post de foişoare
de observaţie nu a fost acceptată de forurile competente, Consiliul local a
întocmit în anul 1887 un P._roiect pentru "construcţiunea unui turn de vestire a
focului în oraşul Bacău" 5 . In tema de proiect încredinţată inginerului Gheorghe
Belloianu, se preciza că "turnul trebuie să fie din cărămidă, să aibă înălţimea de
cel puţin 22 de metri spre a domina tot oraşul" 6 . Proiectul a fost preavizat de
Ministrerul de Interne la 3 iunie 1888 şi aprobat final la 31 decembrie 1888. În
următorii doi ani însă, nu au putut fi asigurate fonduri pentru execuţie.
Pentru cazarma pompierilor, Primăria a închiriat casa Gheorghe Poltzer.
Ca urmare a referatului secretarului primăriei, Theodor Cancicov care atenţiona
că la 26 octombrie 1888 expira contractul de închiriere a casei Gheorghe
Poltzer, casă în care era amplasată cazarma pompierilor, Consiliul comunal a
decis în şedinţa sa din data de 4 august să fie lansată către proprietarii din oraş
cererea de oferte pentru închirierea unui nou spaţiu. În consecinţă, primarul
Constantin Platon a semnat "Publicaţia" prin care "domnii proprietari care
dispun de case încăpătoare în acest oraş, având în curte grajd şi şură, şi care ar
dori să închirieze" 7 erau rugaţi să facă oferte. Singura ofertă înregistrată fiind
cea a proprietarului Gheorghe Poltzer, contractul de închiriere a fost prelungit
pentru încă un an. Clădirea se afla într-o avansată stare de degradare şi cererile
de reparaţie primite din partea comandantului pompierilor se înmulţeau. Situaţia
a determinat administraţia oraşului să caute o altă variantă de locaţie.
Regimentul 27 Dorobanţi tocmai de mutase într-o cazarmă _eroprie construită în
"spatele gării" şi vechiul său sediu închiriat era disponibil. In septembrie 1888,
Primăria adresează o cerere Direcţiei Creditului Urban din Bucureşti cerând un
răspuns privind disponibilitatea sa de "a da în arendă de la data de 26 octombrie
viitor (1889 n.a.) casele din Bacău a doamnei Maria Sion Mavromati, unde a
stat Regimentul 27 Dorobanţi şi dacă până la acea dată vor putea fi reparate
împreună cu toate atenansele, căci Comuna voeşte a le lua în arendă pentru
cazarma de pompieri" 8 • În cursul negocierilor a fost avansată şi varianta
cumpărării "pe veci" a clădirii. Din devizul pentru reparaţia necesară aducerii în
stadiu de utilizare, rezultă că era vorba despre o clădire dispunând de 25 de
camere dispuse pe două niveluri, parter şi etaj. Casa şi terenul din strada
Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 7/1887, f. 5-8.
Ibidem, f. 1.
6
Ibidem, f. 6.
7
Ibidem, f. 17.
8
Idem, d. 63/1888, f. 1.
4

5
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acordat de Creditul Urban din Bucuresti doamnei Maria Sion Mavromati si ca
urmare, vânzarea directă nu putea fi făcută. În anul 1889, proprietara a de~edat
şi, fireşte, nu a mai putut achita ratele împrumutului contractat. Banca a fost
nevoită să recupereze ratele neachitate, scoţând la licitaţie terenul şi casa
clientei sale şi a publicat anunţul de licitaţie în Monitorul Oficial nr. 60 din 17
iunie 1889. Membrii Consiliului comunal Bacău, convinşi fiind că şansa de a
rezolva rapid problema localului pentru cazarma pompierilor era la îndemână,
au aprobat în şedinţa din data de 10 iulie 1889, participarea la licitaţie 9 . În lipsa
unor competitori, licitaţia a fost amânată succesiv şi a fost câştigată definitiv de
Consiliul comunal Bacău abia la data de 24 mai 1890 10 •
Abia se instalaseră pompierii în noua locaţie că problemele datorate
uzurii avansate a vechii clădiri au început să fie depistate. Comandantul secţiei
de Pompieri, constatând deficienţele, a făcut numeroase sesizări şi cereri de
11
intervenţie către Primarul Bacăului • Rapoartele sale umpleau registrul de
intrări din secretariatul Primăriei. Insuşi Comandantul Diviziei a 7 -a Infanterie
din Corpul 4 de Armată a sesizat în mod repetat Administraţiei locale starea
deplorabilă a cazărmii şi lipsa atenanselor specifice activităţii pompierilor.
9

Idem, d. 6111889, f. 3.
Ibidem, f. 13.
11
Idem, d. 53/1892, f. 6, 8, 14.

10
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Ultima cerere d~ reparaţie urgentă a fost înregistrată la Primărie la data de 1
februarie 1895. In rezoluţia sa, primarul Radu Costache dispunea inginerului
comunei să constate la faţa locului starea clădirii şi să propună măsuri de
remediere 12 • Măsurile au venit însă din partea Divinităţii căci, în noaptea de 9
spre 10 februarie 1895, localul a căzut pradă unui cumplit incendiu, care 1-a
devastat. Focarul provocator s-a aflat în clădirea vecină, sediul Poliţiei. O sobă
având hornul fisurat a provocat flăcări în pod şi, deşi a fost sesizat fum în
decursul mai multor zile, în noaptea fatidică, focul s-a extins cu repeziciune la
acoperişul de şindrilă a cazarmei pompierilor, favorizat fiind şi de gerul crunt
din acea noapte. Primarul a reproşat comandantului pompierilor faptul că "nu a
avut grijă de averea publică şi nu a fost cel dintâi la intervenţie la ivirea
incendiului, întârziind cu începerea intervenţiei mai mult de trei sferturi de
oră" 13 . Raportul întocmit de o comisie de specialişti militari a consemnat faptul
că amploarea incendiului a fost determinată de existenţa acoperişului de şindrilă
îmbătrânită şi foarte uscată precum şi de lemnul foarte uscat din care era
14
confecţionat podul clădirii • Pompierii au reuşit în acea noapte de coşmar să
salveze, evacuând din clădire, toată muniţia şi o bună parte din mobilierul aflat
în sălile cazarmei. Gurile rele spuneau că nu a fost o simplă coincidenţă.

Găsirea urgentă

a soluţiilor de asigurare a spaţiilor pentru adăpostirea
pompierilor s-a dovedit a fi o misiune aproape imposibilă. S-a apelat în
disperare de cauză la bunăvoinţa băcăuanilor care au găzduit cu amabilitate
12

Idem, d. 7/1894, f. 7.
1bidem, f. 14.
14
Ibidem, f. 24.

13
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pompierii, aceştia fiind dispersaţi în tot oraşul. În faza următoare, s-a trecut la
suprapopularea cazărmilor militarilor artilerişti şi infanterişti din urbe.
Consiliul Comunal a ajuns la concluzia că singura soluţie viabilă pe
termen lung era construirea unei clădiri noi, adecvată cerinţelor. Comanda
pentru realizarea proiectului a fost preluată de arhitectul băcăuan George
Sterian. Tema de proiectare prevedea realizarea unei clădiri care să asigure
spaţiul necesar comandamentului şi cazarmei de pompieri cu un foişor de
observaţie precum şi spaţiul pentru comenduirea Poliţiei, rămasă şi ea fără sediu
după incendiu. Valorificând oportunitatea oferită, consilierii au solicitat şi
amenajarea unui spaţiu destinat activităţilor culturale. Viaţa culturală băcăuană
căpăta amploare iar spaţiile necesare desfăşurării erau puţine, de regulă
particulare şi nedatate tehnic corespunzător. O sală de teatru proprietate a
colectivităţii putea marca trecerea de la dorinţă la realitate.

Susţinerea financiară a investiţiei urma a fi /ealizată printr-un împrumut
bancar substanţial, contractat de Primăria Bacău. In proiect se profila execuţia
unui obiectiv impresionant, adevărat "palat" în dotarea municipiului. Terenul
disponibil fiind insuficient, s-au declanşat diligenţele necesare cumpărării unor
terenuri vecine. Au răspuns favorabil cererii acelaşi avocat din Galaţi,
Gheorghe Mavromati, precum şi Anica Broşteanu. Evaluarea terenurilor cu case
pe care cei doi acceptau să le vândă a fost întocmită de un grup de oameni cu
prestanţă în oraş: inginerul Gheorghe Belloianu, patronul fabricii de bere Felix
Grivel şi comerciantul Gheorghe Poltzer. Negocierile s-au încheiat cu succes,
primăria a contractat un împrumut a cărui ultimă rată a fost rambursată la 30
iunie 1904 şi după numai doi ani, în anul 1897, constructorii au oferit Bacău lui
un impozant "Palat Municipal".
Preocupat de activitatea teatrală din oraş, primarul Leon Sakellary a
propus membrilor Comisiei interimare să accepte oferta artistului-pictor
Constantin Emil Ionescu din Bucureşti care se angaja să execute cu materiale
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proprii "decorurile necesare scenei teatrului Ateneului Comunal, conform
ofertei din 28 februarie 1923, înregistrată de Primărie la Nr. 1106 din 26
februarie 1923" 15 • Lucrarea presupunea confecţionarea primei cortine de scenă
cu dimensiuni de 7x5 metri, trei draperii în faţa scenei, un "salon de Stil"
compus din trei uşi în două canate, o arcadă, două ferestre, patru panouri pe
colţuri şi două panouri mari, centrale. Urmau a mai fi confecţionate: un salon
rustic, un cămin, o bibliotecă precum şi "o pădure". Artistul decorator, păstrând
tradiţia colaborărilor cu teatrele provinciale, a încasat avansul contractat, iar
apoi a fost nevoie de numeroase intervenţii scrise din partea beneficiarului
pentru continuarea lucrărilor. Satisfacţia finalizării a fost trăită abia la data de
13 octombrie 1924.
Piaţa din faţa palatului primise în anul 1921 numele de "Piaţa Vasile
Alecsandri", la fel ca şi fosta stradă a Teatrului pe care se găsea casa în care se
ştia că s-a născut poetul. Pentru a consolida memoria locului, în anul 1926,
administraţia locală a aprobat mutarea statuii poetului din Grădina Publică în
faţa Ateneului cultural, fost Palat Municipal. Lucrarea de montare pe noul
amplasament completată cu câteva remedieri ale treptelor de mozaic şi
completarea literelor căzute de pe soclu a fost încredinţată inginerului Luigi
Sartori, antreprenor de lucrări publice din Bacău. Conform obiceiului local,
constructorul a primit banii în avans, după care au urmat numeroase insistenţe
pentru continuarea şi finalizarea lucrărilor. După ameninţarea cu o contra-ofertă
din partea sculptorului băcăuan Vasile Dimitrie, reamplasarea a fost finalizată
în ziua de 22 ianuarie 1927.
În timpul Primului Război Mondial, Alexandru Averescu a îndeplinit
funcţia de comandant al Armatei a II-a având sediul la Bacău şi a fost avansat la
gradul de mareşal. Abordând viaţa politică, a ocupat fotoliul de prim-ministru
., ~ ·
în anul 1918 şi mai apoi, în
anii 1920-22 şi 1926-28.
Soţia sa, Clotilda Averescu,
a avut intense preocupări
umanitare şi a înfiinţat societatea "Clotilda Mareşal
Averescu" pentru "Ocrotirea Tinerelor Fete", la
· ~ Bacău funcţionând "Orfe.. linatul de fete". Pentru
~==---=-......:.;;;;:;;:...~'!!·~~__:__, asigurarea fondurilor necel!f!t~~!!~:Z~
sare funcţionării orfelinatului de fete, societatea umanitară a construit între 192 7 şi 1929, Palatul "Mărăşti"
compus dintr-o sală modernă de teatru şi cinema şi un hotel de prim rang.
15

Idem, d. 4711923, f. 71.
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Profitul obţinut din aceste activităţi era vărsat în conturile orfelinatului. Pentru a
asigura fonduri suplimentare, patroana societăţii umanitare a solicitat Primăriei
să-i fie închiriată pentru un an de zile sala Ateneului, în condiţii avantajoase.
Solicitarea soţiei primului-ministru nu putea fi, fireşte, refuzată şi a fost încheiat
şi semnat de primarul Ioan Grigoriu contractul de închiriere începând cu data de
1 octombrie 1927. Sala a fost dotată cu o cabină pentru aparatul de proiecţie,
proiectată de însuşi arhitectul-şef al oraşului, arh. G. Sterian. Contractul
prevedea, printre clauzele financiare, şi faptul că "la expirarea contractului,
Societatea îşi va ridica aparatele cinematografice, afară de cabină care va
rămânea comunei" 16 • Clauza a fost îndeplinită atunci când, fiind dată în
folosinţă noua sală de cinema din Palatul "Mărăşti", sala Ateneului a fost
eliberată.

În aceeaşi perioadă, s-a mutat într-un nou local detaşamentul de
pompieri, eliberând camerele dintr-o aripă a palatului şi, din motive neclare,
demolând foişorul de supraveghere. Expansiunea proprietarilor de teatru şi
cinematograf din Capitală către provincie 1-a adus în anul 1931, la Bacău, pe
"cinematografistul din Bucureşti", Ion Bartolomeu. Aventura băcăuană a
acestuia poate fi privită acum ca o oglindă a stilului activităţii administraţiei
locale din acea vreme, rădăcină crescută trainic şi transmisă epocilor viitoare.
În cererea transmisă de Ion Bartolomeu la data de 24 aprilie 1931 17 şi
aprobată de Consiliul comunal, pe 25 aprilie 1931 18 , cu avizul favorabil scris
de arhitectul oraşului în dimineaţa zilei aprobării, se prevedea o concesionare
gratuită a sălii teatrului şi camerelor aferente, pe o perioadă de trei ani.
Bucureşteanul se oferea însă, să repare "sala teatrului denumit Atheneul
din Bacău, proprietatea municipiului, conform devizului şi proiectului întocmit
de dl. Enhrich Schighi, antreprenor şi constructor din Bacău". Şi-a asumat, ca
urmare: "refacerea învelitorilor şi tavanului sălii şi dependinţelor sălii,
tencuielilor şi zugrăvitul sălii, refacerea sobelor, a scărilor în fier în loc de lemn
la loje, a instalaţiilor de lumină în sală şi dependinţele ei, refacerea cabinei de
cinematograf, în tablă conform Regulamentului special şi instalarea apei pentru
serviciul de incendiu în sală şi dependinţe" 19 •
Faţă de deficienţele tehnice semnalate de Serviciul Arhitectură,
rămâneau în sarcina Primăriei alte numeroase lucrări pentru care se ceruse în
mai multe rânduri reparaţiile necesare şi radicale şi se propusese ca până la
reparare, localul să fie închis pe zonele destinate spectacolelor şi balurilor.

16

Idem, d. 78/1927, f. 8, pct. 9.
ldem, d. 54/1931, f. 1.
18
Ibidem, f. 3.
19
Ibidem, f. 7.
17
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Enumerarea acelor deficienţe creează o imagine reală a stării clădirii.
"Apele de scurgere în loc să se îndepărteze de clădire se infiltrează în temelie.
şarpantele învelitorilor, prin continua apăsare a vânturilor şi a zăpezilor capătă
cu timpul o slăbire prin
mtcşorarea

rigidităţii

de

construcţie,

această slăbire

a lemnelor se
la grinzile

lemnelor

produce şi
tavanelor prin trepidaţiunile
chiar uşoare, dar repetate şi
J continui pe care clădirea le
suferă atât pe dinăuntru şi
pe
dinafară
şi
aduc
lemnăriilor,
încovoierea
încovoiere care devine din
ce în ce mai sensibilă până a
fi
chiar
ajunge
a

'

f

1

•

1

periculoasă.
Toată

exterioară

tâmplăria

mai ales aceea
la nord, putrezeşte şi
devine
cu
timpul
neutilizabilă.
Latrinele a
căror conducte nu numai că
nu sunt îngrijite dar mereu astupate prin neglijenţă şi nesupraveghere, distrug
zidăria prin infiltaţiunile de urină şi de apă care se produc şi pot avea cele mai
grave consecinţe. Instalaţiunile învechite şi defectuoase de lumină şi de încălzit
ameninţă în permanenţă clădirea cu incendiu" 20 .
Trecuseră doar câteva săptămâni de la semnarea contractului de
concesionare a teatrului, când "Societatea pentru Ocrotirea Tinerelor Fete",
simtindu-se amenintată de noul concurent, a adresat Primăriei la data de 5 iunie
'
'
1931 o petiţie care era, mai curând, o adevărată plângere penală. După ce s-a
prezentat menirea umanitară a Societăţii, s-au invocat imperativ câteva moti'ye
de nemulţumire şi revoltă. Printre acestea, erau reclamate următoarele fapte: "In
ultimul moment, vechiul Consiliu Comunal a închiriat, nu ştim cui, sala
Ateneului, pe un preţ derizoriu, pentru ca, în urma unor reparaţii , beneficiarul să
deschidă un cinematograf. Această închiriere s-a făcut fără forme legale. Nu
credem însă, că, chiriaşul va obţine autorizaţia de la Comitetul local pentru
funcţionarea acestui cinematograf. Sala Ateneului, cum a fost construită, nu
îndeplineşte condiţiunile riguroase de astăzi, pentru exploatarea sălilor de
expusă

20

Ibidem, f. 11.
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cinematograf'. Încheierea plângerii este semnificativă pentru starea lucrurilor în
epocă: "Pentru motivele de mai sus, nădăjduim că actualii edili vor dispune din
nou examinarea chestiunii pentru buna ei soluţionare. Ne permitem a atrage
atenţia că, dacă s-ar mai deschide un cinematograf în Bacău pe lângă cele două
deja existente, ar câştiga casele de filme din cauza concurenţei. Banii ar ieşi din
oraş în paguba noastră şi mai mult, în detrimentul orfanilor Primăriei oraşului şi
ai judeţului, a căror ocrotire noi o avem". 21
Reflexul de supunere necondiţionată faţă de "oamenii cu influenţă" a
determinat o reacţie rapidă a noului primar. Membrii sub-comisiei teatrale a
municipiului Bacău, primarul municipiului, chestorul poliţiei, medicul oraşului
şi comandantul pompierilor s-au întrunit în ziua de 9 iunie 1931 şi s-au deplasat
"la localul lui Ioan Vartolomeu din Bacău, Calea Mărăşeşti nr. 37, pentru a
constata dacă în localul său poate să funcţioneze un cinematograf vorbitor" 22 •
Lectura procesului-verbal de constatare întocmit de comisia specială
provoacă, în mod firesc, câteva interogaţii: oare, comisia a inspectat aceeaşi
clădire care fusese folosită cu patru ani în urmă pentru cinematograf, chiar de
societatea petiţionară? Era aceeaşi clădire care, cu numai două luni în urmă,
îndeplinea rară probleme prevederile regulamentului de funcţionare a
cinematografelor în interpretarea altor ocupanţi ai fotoliilor din Consiliul
comunal?
Răspunsurile pot fi găsite numai după lecturarea completă a
spectaculosului proces-verbal care constata că:
1. "Domnul Ioan Vartolomeu nu a înaintat actele prevăzute de art.4 din
Regulamentul cinematografelor. Adică, nu a înaintat actul de cetăţenie română,
un certificat de moralitate eliberat de Poliţia locală, planul localului de
cinematograf conf. Art.46 al RC, avizul sub-comisiunii teatrale asupra
condiţiunilor de soliditate şi higienă a locului destinat pentru instalarea
cinematografului, Primăriei municipiului Bacău spre a se putea statua asupra
cererii sale.
2. Localul său nu este precedat de o sală de aşteptare higienică şi
confortabilă, contravenind prin aceasta previziunilor art. 14 din RC.
3. Uşile laterale nu sunt regulamentare având lăţimea 1,13 m în loc de cel
puţin 1,50 m cât prevede art. 15.
4. Balcoanele nu posedă nicio ieşire directă, scările care duc la balcon sunt
construite din lemn. Ieşirile la balcoane se fac direct în sală, chiar pe lângă
peretele cabinei. Se eludează prescripţiile art. 17 din RC care prevăd că scările
trebuie construite din materiale neinflamabile şi balcoanele trebuie să aibă ieşiri
directe afară.

21
22

Idem, d. 54/1931, f. 6.
Ibidem, f. 16.
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5.

Şezutul

ridică

scaunelor nu se

în mod mecanic ci cu mâna. Culoarele
laterale SUnt numai de 70 Cm În
loc de 1,50 m, astfel că sala nu
C
N
se poate evacua în maxim 2
minute în caz de incendiu,
ORCHESTRA
contravenindu-se prin aceasta
_, _,, ,,, ţ,._, ., ,
disp. art. 19 şi 20 din RC.
i
~ !>1: .~11 Uh~ l!o;:. .\ t 1J :0>
loo i:
6. Pisuarele şi closetele nu
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~
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~
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~
~
sunt comode si higienice,
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:"! , . ·,;.
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i
-z contravenindu-se dispoziţiilor
~ ; :: :; :'. :.. ::.~; : .:, :::.: : ~
art. 23.
z
j. :. : : :. ~. :: ~ ~ 1: ·~ ~ : : :\:... . ~
7. Sala
nu
posedă
ventilatoare pentru primenirea
aerului, prevăzute de art. 24 din
RC .
8. Nu posedă nicio instalaţie
de gură de apă, nici furtune după
modelul pompierilor din acest
oraş, precum şi niciun aparat de
.\
stingere
patent
"Extinctor",
contrar celor prevăzute în art. 25.
§·:.
!.": .....
1
1
1
1 ..~::~~~~~~~~
·- .............
·-··w .... 1
...
9. Nu posedă lumini de
p....,.,_... , , '36 ...
siguranţă deasupra fiecărei uşi
şi nici inscripţia deasupra uşii cu litere mari "Ieşire". Posedă becuri electrice
deasupra uşilor alimentate cu aceeaşi sursă de curent ca şi becurile din sală,
ceea ce face ca în caz de întrerupere a luminii în sală să fie un întuneric
complet, iar lumea să nu ştie încotro să iasă, contrar disp. art. 27 din RC.
1O. Sala nu este prevăzută cu încălzire centrală şi nici nu are sobe de
teracotă cu gurile de lemne spre sala de aşteptare sau coridor, contrar art. 28 din
RC .
11 . Cabina este instalată în interiorul sălii , chiar între scările de lemn ce duc
la balcon. Este construită din material lemnos fiind îmbrăcată pe dinăuntru şi pe
dinafară cu tablă veche de fier vopsit. Ar fi trebuit ca această cabină să fie
construită din material neinflamabil sau metal. Obloanele metalice de la
deschiderile făcute pentru trecerea razelor luminoase nu sunt manevrabile din
exteriorul cabinei. Usa cabinei nu este făcută din metal cu zăvor manevrabil din
ambele părţi. În interiorul cabinei nu se află niciun aparat de stins şi nicio ladă
metalică pentru păstrarea filmelor ce urmează a se rula, contrar art. 27, 29, 30,
36 din RC.
12. Sala nu posedă o mică farmacie şi nici instalaţie de telefon, contrar art.
40 dinRC.
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Chiar dacă acest local ar îndeplini toate condiţiunile cerute de
regulament, prin faptul că pentru a ieşi din
CJNEMt\ .~ CAPITOL"
sală în stradă, deoarece localul este situat
H >>T ATENEUJ.
la etaj, trebuiesc coborâte două scări
21
1931
sucite şi stâmpte cu mai multe trepte pe
1'
IATINEU
LA
OR_.\.
10
D!
M.
care din neglijenţă sau panică, dacă ar
'
cădea în momentul evacuării un singur
om, s-ar înregistra cu siguranţă, dacă nu
- ····-- LA
-- - ·
morţi , foarte mulţi răniţi. Credem că un
asemenea local este impropriu ca să
funcţioneze în el o sală de cinematograf'.
Procesul-verbal a rămas fără
- CU
TENOR valorificare, dar presiunile pe capul
concesionarului nu s-au oprit. A intrat în
scenă Protoieria judeţului care, la data de
ALATURI DE CELEBRII
22 iunie 1931 , a reclamat faptul că, în
LUCIE ENGLICH Si MARIE ElSNER
conformitate cu conţinutul unui afiş
SUPLIMENT
anexat
petiţiei,
la
cinematograful
COMEDIE
SI JURNAL
"Capitol" instalat în sala Ateneului a fost
Oupli amead 2 Matlneurl la ora 3 ,1 6 fix
anunţat matineu duminică 21 iunie la ora
seara la orele 9 fix
1O dimineaţa.
Consecinţele
erau
considerate a fi grave deoarece: "această
nouă procedare în acest oraş împiedică frecventarea Bisericilor, mai ales a
tineretului, căci fiind pus în alternativa: biserică sau cinema, desigur va alege pe
acesta din urmă. Trebuie avut în vedere că sala Ateneului s-a construit în scopul
dezvoltării culturale şi nicidecum de a împiedica pe cea religioasă, morală" 2 3 .
Cu distinsă onoare, Protoieria solicita suspendarea acestor matinee în zilele de
duminică şi sărbători, dimineaţa, când se oficia serviciul divin la biserici.
Solicitat să ofere explicaţii în vederea aplanării conflictului, Ioan
Vartolomeu, antreprenorul cinematografului "Capitol", a transmis la data de 20
iulie 1931 , pn răspuns care poate fi interpretat ca fiind o lecţie de democraţie şi
libertate: " In iunie 1931 , am deschis cinema "Capitol" şi dorind a aduce un
serviciu populaţi ei nevoiaşe, am înfiinţat spectacole de dimineaţă în zilele de
duminică şi sărbători, între orele 10-12. Primăria municipiului Bacău, cu adresa
nr. 5169 din 25 iun 1931 , îmi face cunoscut că nu pot da spectacole duminica
dimineaţa deoarece poporul trebuie să se ducă la biserică; iar din conţinutul
adresei cu nr. 616 a Protoeriei jud Bacău, reiese că un cinema face concurenţă
bisericii, şi că rău s-a făcut că s-a închiriat sala Ateneului.
După cum ştiţi , în toate oraşele mari se dau spectacole de cinema
duminică dimineaţa, iar organele bisericeşti nu sunt deloc supărate şi nici măcar
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Ibidem, f. 9.
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nu au pus vreodată chestiunea concurenţei între o biserică şi un cinema.
Spectacolele de cinema nu pot influenţa cu nimic credinţa poporului, deoarece
nu poate fi alternativă între biserică şi cinema.
În afară de acest lucru, în Bacău mai este şi populaţie de altă religie
decât ortodoxă, deci dând aceste spectacole, statul şi comuna vor câştiga, căci
impozitele cresc, curent electric se consumă, deasemeni şi Timbre de Aviaţie,
deci, rară a mai pune în discuţie credinţa celor ortodocşi, care ne închipuim că
se vor duce la biserică şi nu la cinema, avem de câştigat după urma celor
neortodocşi. După cât ştim cu toţii, legea opreşte vânzarea băuturilor alcoolice
dumincă dimineaţa, dar nu şi spectacole de cinema.
Cunoscându-se patimile ce s-au pus în jurul deschiderii acestui cinema,
îmi permit, domnule Primar, a vă atrage atenţia asupra justei mele cereri de a da
aceste matin ee în zilele de sărbători şi duminica dimineaţa" 24 •
Preşedintele Comitetului interimar, Mihai Văgăunescu a semnat pentru
următoarea rezoluţie: "Se vor putea da spectacole cinematografice şi duminica
dimineaţa, însă filme cu învăţăminte morale".
Depăşind numeroase alte şicane, antreprenorul a reuşit să păstreze
activitatea sălii până la sfârşitul celor trei ani de concesiune a sălii şi cu regret,
consemna într-o scrisoare de bilanţ în care cerea o reducere a valorii ultimei
rate: "În decursul timpului de concesiune, care expiră la 23 apr. 1934, nu am
izbutit să-mi recuperez nici măcar capitalul investit. Chiar în timpurile mai
prielnice pentru întreprinderea aceasta, depărtarea cinematografului de centrul
oraşului, dimensiunile sălii aşa de neîncăpătoare şi mai ales, concurenţa celor
două cinematografe cu săli incomparabil mai proprii pentru cinematograf, miau stânjenit de asemenea, orice beneficiu". În anii următori, clădirea a fost
utilizată doar în scopul "dezvoltării culturale" şi reparaţiile se realizau doar
accidental. Rezitenţa construcţiei a fost verificată cu adevărat în noaptea de 9
spre 1O noiembrie 1940 când un cutremur de pământ a creat panică şi pagube în
oraş. Zeci de clădiri au fost avariate, unele devenind inutilizabile.
În raportul său asupra imobilelor, proprietate a Primăriei Bacău, care au
suferit stricăciuni cauzate de cutremur, arhitectul-şef al oraşului, George
Sterian, a inclus în listă, la "capitolul II, imobile supuse reparării, dar care
continuă a funcţiona" şi "Atheneul cu poliţia, pompierii şi atenanse" 25 . Avarii le
au rămas stigmat al clădirii în toţi anii care au urmat.

24
25

Ibidem, f. 25.
Idern, d. 6211940, f. 26.
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PARCUL V. ALECSANDRI

l

BLOC PROIECTAT 1962

----BLOC CONSTRU\T

t

BLOC CONSTRUIT

-

În anul 1942, administraţia locală a reluat discuţia privind starea precară

a Ateneului şi a dispus serviciului Arhitectură să comande şi să obţină un studiu
privind remedierea avariilor şi consolidarea clădirii.
Memoriul pentru lucrările de reparaţie şi transformare a Ateneului
Cultural Comunal "V. Alecsandri" Bacău, lucrare realizată cu curaj de o echipă
de arhitecţi bucureşteni, prezenta soluţii radicale, rezistente şi adaptate normelor
la zi. Un extras din memoriu este semnificativ: "Localul "Ateneului" fiind
inadecvat cerinţelor şi exigenţelor locale, având numeroase avarii cauzate de
cutremurul din anul 1940 şi necesitând o reparaţie imediată, s-a căutat
satisfacerea tuturor dezideratelor, transformându-1 precum urmează:
Parterul s-a transformat complet creându-se un mare local de petreceri,
cu săli de mâncare, săli de joc, bar şi cu toate serviciile inerente. Se construiesc
două scări din beton armat cu două intrări, care acced direct la scenă, la
cabinele artiştilor şi la orchestră. Sala de spectacole necorespunzând, s-a
transformat şi ea prevăzându-se un balcon de beton armat cu scară independentă
respectivă, un loc pentru orchestră sub scenă (mezzanin) şi o scenă de 6x9m.
S-a mărit capacitatea sălii de spectacol de la 17x10m la 21x10m cu un număr de
121
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locuri de 266 la parter şi 102 locuri la balcon. La
balconului s-a creat un foyer şi o garderobă.

sală,

prin transformarea

Pentru transformarea sălii de spectacole am încercat un studiu de cadre de beton
armat; acest sistem de consolidare devine însă prea costisitor şi practic nu este
aplicabil. Consolidarea s-ar putea perfecta pe lângă mijloacele indicate mai sus
prin eventuale planşee de beton armat. Cu această ocazie s-a dat un aspect
estetic întrebuintând materiale izolante fonice.
În acelaş'i timp s-a construit o cabină de proiecţie izolată ce corespunde
exigenţelor tehnice. S-a ţinut seamă de caloriile necesare încălzirii sălii
construindu-se patru sobe de faianţă în culoarea pereţilor. Totodată, s-au creat
jocuri de lumină a giorno prin lumina difuză prevăzută . Pereţii vor fi
înfrumuseţaţi cu fresce simbolice a luptelor noastre istorice de dezrobire" 26 .
Frescele duceau gândul beneficiarilor spre imaginea sălii Atheneu din Bucureşti
şi soarta teatrului băcăuan căpăta evidente nuanţe de roz. Bunele intenţii au fost
spulberate însă, de războiul mondial care a urmat şi care a lăsat urme dureroase
şi în Bacău . Banii au fost reorientaţi spre alte obiective prioritare şi clădirea s-a
ales doar cu câteva reparaţii care să o menţină în picioare. Schimbarea de regim
P?litic şi social a readus în discuţie dezvoltarea patrimoniului urban al oraşului.
"Incepută timid, după modelul sovietic, sistematizarea comunistă a dislocat
treptat structura urbană şi a destructurat viaţa socială, încă păstrătoare a
memoriei interbelice .... Deciziile politice par să fi avut, în cazul Bacăului, note
26

Idem, d. 46/1942, f. 13.
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distincte pnn intensitatea reconfigurării urbanistice şi mai ales, prin
discemământul mai mult decât discutabil faţă de propriul trecut şi faţă de
propria identitate. Centrul oraşului, cartierele pericentrale, unele clădiri cu
valoare istorică şi arhitecturală nu au mai avut loc în noua imagine urbană,
dominată de puncte focale megalomanice, markeri temi şi impersonali ai unui
peisaj urban multilateral dezvoltat: marile ansambluri de locuinţe colective,
marile platforme industriale, marile şantiere ... ,m
În anul 1955 a început construirea primelor blocuri din fondurile
statului. Planurile cincinale impuneau proiectanţilor întocmirea şi reînnoirea
permanentă a schiţelor de sistematizare urbană a Bacăului. Criteriile economice
dominate dictatorial de principiul "eficienţei" economice impuneau soluţii
arhitecturale ·
·ste iar
·ori tate a fondurilor către noi investiţii

..

în "folosul poporului" a avut ca principală consecinţă neglijarea clădirilor
istorice, favorizarea deteriorării lor inevitabile. Proiectele de sistematizare erau
adevărate palimpseste pe care clădirile istorice erau denumite în notele
explicative "clădiri existente" sau "clădiri care urmează a fi demolate". Piaţa
"Vasile Alecsandri", păstrătoare a urmelor miilor de paşi care duceau băcăuanii
la spectacolele de teatru, a primit în primii ani de sistematizare şi "modernizare"
a centrului urbei, noi urme, cele ale cizmelor muncitorilor care săpau fundaţiile
blocurilor care jalonau noua Cale Mărăşeşti. Blocurile cu patru etaje au devenit
vecine agresive ale bătrânei clădiri. Ferestrele Ateneului nu mai primeau lumina
27

Şerban Lucian, Bacău, palimpseste urbane, ed. Rovimed Pub, Bacău, 2013, p. 155.
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soarelui nici la răsărit, nici la apus. Rămasă la numai şase metri distanţă faţă de
zidurile de beton ale noilor blocuri, bătrâna construcţie de cărămidă îşi plângea
singurătatea şi sfărşitul previzibil. Funcţia de gazdă a evenimentelor culturale
din oraş trebuia cedată în favoarea imensei "Case de Cultură a Sindicatelor"
care se profila la numai câţiva paşi distanţă, pe locul casei în care se născuse cu
mulţi ani în urmă, bardul Vasile Alecsandri.
Direcţia de Sistematizare, Arhitectură şi Proiectare a Construcţiilor a
prezentat în aprilie 1962 un amplu proiect denumit: "Propunere de sistematizare
a Pieţii Policlinicii" 28 . Sfatul Popular al Regiunii Bacău a avizat proiectul în
care se profilau şi noi blocuri în Piaţa "Vasile Alecsandri", rămasă insulă printre
râurile de apartamente găzduite de blocurile din zonă. Un bloc nou proiectat
urma să fie amplasat exact pe locul clădirii Ateneului. Constructorii au adus
ofrande zeului Vulcan, obişnuit cu vizitele la Bacău din vremuri străvechi. Un
incendiu care a pornit din biroul gestionarului unor magazii care preluaseră
spaţiile birourilor de miliţie a distrus clădirea. Evenimentul a fost consemnat în
"Registrul istoric" al Unităţii de Pompieri Militari Bacău la data de 24
octombrie 1962.

Istoria acelor timpuri consemnează o schimbare de gardă la conducerea
superioră de partid. Priorităţile economice s-au schimbat, proiectele de
sistematizare au suferit adaptări la noile orientări socio-politice şi terenul
eliberat prin demolarea clădirii bătrânului Palat Municipal a avut şansa de a
deveni o oază de verdeaţă în centrul sufocat, un parc în care citadinii să poată
medita la cel al cărui nume dăinuie în inima oricărui băcăuan, poetul Vasile
Alecsandri.

28

Arhivele Naţionale Bacău, fond Comitetul Regional al PCR, d. 18/1962.
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Frământările

din Biserica Greco-Orientală din Bucovina
înainte şi în timpul Primului Război Mondial
Dr. Alexandrina CUŢUI

Discomposures in the Greco-Eastern Church in Bucovina before and
during the First World War
Summary
Prior to the outbreak of the First World War, there were numerous
discomposures in the political and church life in Bucovina. With the support of the
Austrian authorities, the Ruthenians were getting more and more rights at the church
level. Headed by the mitopolitan Vladimir of Repta, the Romanian Orthodox clergy in
Bucovina fought for national identity and preservation of church rights, even though
these actions often had repercussions on them, being declared by the Austrians as
irredentists.
Keywords: Church, clergy, national identity, metropolitan, rights.
Biserica din Bucovina a fost implicată, mai mult sau mai puţin direct, în
toate luptele şi frământările politice de la începutul secolului XX. Această
perioadă a fost marcată de puternice reacţii din partea clerului, având ca sprijin
şi anumite partide politice. O parte a preoţimii române din Bucovina avea o
atitudine naţionalistă. Acest fapt, în mare parte, i se datora şi mitropolitului
Silvestru Morariu, care a avut un impact benefic asupra românilor bucovineni şi
asupra preoţilor ce-i păstorise. Istoricul Ion Nistor spunea despre perioada de
păstorire a lui Silvestru Morariu că a fost asiguratoarea regenerării vieţii
bisericeşti 1• Dacă vreme îndelungată clerul luptase pentru confesionalism, acum
spiritul naţional începuse să aibă contur, apărând caracterul românesc al
Bisericii străbune. După cum am văzut, preoţii români au fost învinuiţi de
guvernatorul Bucovinei, Buiguignon, de neloialitate faţă de Coroană şi
iredentism datorită evenimentelor din vremea lui Arcadie Ciupercovici, dar
toate acestea nu i-au înspăimântat. Ei protestau tot mai vehement împotriva
atitudinii guvernatorului şi a pretenţiilor rutenilor. Erau îngroziţi de toleranţa şi
nepăsarea mitropolitului Arcadie Ciupercovici, faţă de situaţia în care se afla
arhidieceza. Ca singur yunct de sprijin, preoţimea şi credincioşii români îl
aveau pe părintele Repta .
Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Bucureşti, ediţie de Stelian Neagoe, Bucureşti, Editura
Humanitas, 1991, p. 268.
2
"Glasul Bucovinei", anul VI, nr. 15, Cernăuţi, 1896, p. 1.
1
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Acesta, odată instalat în scaunul mitropolitan, ocupa şi un loc în
parlament, ca virilise. A fost numit "cu preaînalta resoluţiune din 8 decembrie
1902, membru în casa magnaţilor a dietei imperiale" 4 • În funcţia pe care o
ocupase până atunci ca vicar a fost ales unanim profesorul universitar
protopresviterul stavrofor Constantin Popovici 5 • Acest prilej a provocat o
bucurie foarte mare românilor din Bucovina, dar ca ei să nu prindă un avânt prea
mare, pe scaunul rămas vacant la Rădăuţi, autorităţile intenţionau să numească un
rutean. De asemenea, deputaţii ruteni au făcut tot posibilul ca un conaţional să
ocupe această poziţie. Se vedea că avea să fie o luptă grea pentru noul vlădică.
Mai mult, în acele timpuri grele pentru Biserică şi neam, românii din Bucovina
în loc să lupte cu toţii pentru aceleaşi idealuri, luptau între ei pe scena politică.
Deşi susţineau că se ghidează toţi după cunoscutul testament politic formulat de
Doxachi Hurmuzachi, care cuprindea cele trei îndatoriri mari şi sfinte: "patria,
limba şi Biserica"6, ei aveau viziuni diferite. Împotriva numirii unui rutean în
postul rămas vacant, reprezentanţii preoţilor români aflaţi în conducerea
arhidiecezei înaintează, la 3/16 mai, o petiţie noului mitropolit şi împăratului 7 •
A vând şi elemente româneşti de partea lor pe scena politică, cerinţele
rutenilor începeau să prindă contur. Aceştia doreau să aibă mai mulţi
reprezentanţi în Dieta Bucovinei ca să se instaleze în Biserică, şcoală şi viaţa
publică. Voiau drepturi egale cu românii. Mai precis, doreau: un număr egal de
deputaţi, de consilieri în conducerea Consistoriului, slujbe în limba lor,
posturile de inspectori în şcoli, catedră de limba ucraineană în Universitatea din
Cernăuţi etc. În domeniul învăţământului au venit în sprijinul lor politicienii:
Mihailo Dragomanov, Ivan Franco, St. Smal-Stocki. Aceştia au avut un rol
important în înfiinţarea catedrei de limba şi literatura ucraineană la Facultatea
de Filozofie din cadrul Universităţii cemăuţene. În Dieta Bucovinei, românul
renegat Koko Wasilko acţionează pentru satisfacerea revendicărilor rutenilor,
iar Aurel Onciul printre preoţii şi învăţătorii din Bucovina8 .
În timp ce politicienii români (dintre aceştia făceau parte şi preoţi) erau
ocupaţi cu lupta pentru putere, Vladimir de Repta acţiona pentru a menţine un
echilibru între Biserica pe care o conducea şi stat. Ucrainenii, încă de pe vremea
lui Arcadie Ciupercovici, au tot urmărit să înfiinţeze o episcopie proprie cu
sediul la Coţmani. Mai târziu şi-au dat seama că mai folositoare le-ar fi fost o
Mihai Ştefan Ceauşu, Parlamentarism, partide şi elită elită politică în Bucovina
Editura Junimea, 2004,pp. 204-206.
4
"Candela", an XXII, nr. 1, 1903, p. 65.
s L oc. eli.,
. passtm.
.
6
Vezi Testamentul politic al boierului bucovinean - Doxachi Hurmuzachi, în "Ţara Fagilor",
Cernăuţi- Târgu Mureş, 1996, p. 30.
7
Arhivele Naţionale Suceava, fond Mitropolia Bucovinei, secţia "Diverse", f. 1-2.
8
Mihai Iacobescu, 30 de zile în .. Siberia" căutând arhivele Bucovinei, Iaşi, Editura Junimea,
2003, p. 117.
3

Habsburgică,(1848-1918), Iaşi,
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episcopie cu sediul în Cernăuţi, adică cea existentă, iar românii ar fi putut să-şi
mute episcopia la Suceava sau Rădăuţi.
De asemenea, aveau pretenţia ca românii să împartă cu ei mănăstirile din
Bucovina, iar, după moartea lui Vladimir de Repta, scaunul mitropolitan să le
revină lor9 . Mitropolitul a făcut, încă de la înscăunare sa, apel la politicienii
români pentru a primi sprijin în lupta pentru menţinerea caracterului românesc
al Bisericii. Lupta pentru afirmarea lor pe scena politică era mult mai însemnată
pentru ei decât naţionalismul.
Astfel, părintele Repta s-a văzut înconjurat doar de câţiva oameni de
nădejde şi, sprijinit de aceştia, trebuia să lupte pentru menţinerea caracterului
românesc al Bisericii 10 • Scaunul de arhimandrit, rămas vacant odată cu
înscăunarea părinetelui Repta ca mitropolit, era un bun prilej pentru ucraineni
să-şi impună un om de-al lor. Cu înţelepciunea sa, Vladimir de Repta a
recomandat austriecilor ca în acea funcţie să fie numit Miron Călinescu.
Persoana propusă era una din cele mai distinse personalităţi pe care le
avea Biserica Greco-Orientală din Bucovina. El apărase interesele Bisericii
străbune cu un tact deosebit atunci când s-a aflat la tribuna Dietei Bucovinei,
dar şi ca parlamentar la Viena. Miron Călinescu era unul dintre oamenii de
nădejde ai mitropolitului. "Înalt Prea Sfinţia Sa Arh. şi Mitropolitul Vladimir de
Repta, plecând din Cernăuţi pentru a vizita parohiile din protopresviteria
Coţmanului a predat conducerea agendelor consistoriale arhimandritului
consistorial Miron Călinescu" 11 • Pentru a-1 susţine, mitropolitul avea nevoie şi
de sprijinul preoţilor din arhidieceza sa, dar şi aceştia, ca şi clasa politică, erau
împărţiţi în două tabere: una ţinea morţiş la naţionalism, iar cealaltă, democrată,
se afla în tovărăşie politică cu rutenii, sprijinindu-i în lupta "egalei îndreptăţiri".
împotriva acestei primejdii, Eusebie Popovici a adunat preoţimea la
Cernăuţi 1 , organizând un miting pentru a acoperi cu miile de iscălituri o adresă
către împărat în care se cerea întărirea arhimandritului român Miron Călinescu
în postul de vicar general al arhidiecezei 13 • Totodată, a cerut şi ajutorul lui Iancu
Flondor, adresându-i-se acestuia printr-o scrisoare, căreia îi ataşă şi o petiţie.
Scrisoarea a fost semnată de către pr. Eusebie Popovici, pr. Ştefan Saghin şi pr.
Ion Ţurcanu, cerând, în numele Comitetului, împlinirea "hotărârilor Adunării
Naţionale bisericeşti din 4/17 luna curentă, şi aderarea neamului întreg la
această petiţie care are ca scop scăparea Bisericii strămoşeşti de rutenizarea ce o
Alexandrina Cuţui, Mitropolitul Vladimir de Repta şi Biserica românească din Bucovina în
deceniile premergătoare Marii Uniri, în Prin labirintul istoriei, Iaşi, Editura Junimea, p. 321.
10
Ion Nistor, Istoria Bisericii din Bucovina şi a rostului ei Nafional-Cultural în viafa românilor
bucovineni, Cernăuţi, Institutul de Arte Grafice şi Editură "Glasul Bucovinei", 1916, ... , p. 150.
11
Arhivele Statului din regiunea Cernăuţi (se va cita în continuare A.S.R.C.), fond 320
Mitropolia Bucovinei, opis. Il, d. 4298, f. 54. Vezi Cronicile din revista "Candela".
12
Arhivele Naţionale Suceava, fond Mitropolia Bucovinei, secţia 3/.., d. 32, f. 17.
13
Ion Nistor, Istoria Bisericii... , p. 146.
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ameninţă foarte de aproape, însă care cu mirare şi durere o zicem, află contrari
chiar între români" 1 • Rutenii, însă, nu au renunţat la luptă. La rândul lor, au
înaintat o petiţie către Parlamentul de la Viena, fiind susţinuţi şi de
reprezentanţii statului. Împotriva atacurilor rutene şi-a ridicat glasul
reprezentantul Fondului religionar în Parlament, profesorul Constantin
Popovici, în martie 1905, arătând netemeinicia învinovăţirilor rutene aduse
românilor şi cerând totodată întărirea făcută de capul bisericii cu privire la
numirea vicarului general. Pentru aplanarea conflictului dintre cele două etnii s-a
propus convocarea Congresului bisericesc ca singurul for competent în luarea
deciziilor privitoare la Biserică 15 • Alături de el, mitropolitul Vladimir de Repta
a insistat timp de trei ani asupra propunerii sale, izbutind în cele din urmă să
obţină, la 27 martie 1905, decretul imperial pentru numirea lui Miron Călinescu
în postul de vicar general al Mitroyoliei 1 • Acesta a fost un prilej de reală
bucurie pentru românii bucovineni. Insufleţirea lor naţională a fost prilejuită ~i
de sărbătorirea în Bucovina, la 1904, a quadricentenarului lui Ştefan cel Mare 1 •
Deşi evenimentul nu a avut amploarea celui de la 1871, totuşi era o dovadă
indubitabilă a consolidării conştiinţei naţionale. Numeroase personalităţi din
România erau invitate de mitropolit să participe la această comemorare 18 .
Practic iniţiativa comemorării au avut-o cei din Vechiul Regat al României 19 •
Pentru o mai bună desfăşurare a evenimentului, comitetul de organizare s-a pus
la înţelegere cu conducerea căilor ferate ca să pună la dispoziya publicului
0
călător un tren separat din Cernăuţi la Putna şi de la lţcani la Putna •
Un alt eveniment a fost expoziţia din anul 1906, organizată la Bucureşti
cu prilejul aniversării a 40 de ani de domnie a lui Carol I, care a apropiat atât de
mult Bucovina de România încât "Austria stăpânitoare, considerând ameninţată
ideea de stat austriacă, a luat măsuri de constrângere" 21 , însă conştiinţa legăturii
de sânge, ca şi simpatia pentru fraţi, a continuat să se dezvolte şi tricolorul
român începe să fie nelipsit în toate manifestările româneşti 22 •

Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale, (se va cita în continuare D.A.N.I.C.), fond
Iancu Flondor, d. 9, f. 55.
15
Ion Nistor, Istoria Bisericii... , p. 146.
16
Idem, Istoria Bucovinei... , p. 348.
17
Arhivele Militare Române, (în continuare A.M.R.}, fond Marele Stat Major, secţia "Studii
Istorice", d. 835, f. 2.
18
D.A.N.I.C., fond Iancu Flondor, d. 2, f. 215.
19
Anghel Popa, Sărbătorile nationale de la Putna, Câmpulung Moldovenesc, Editura Fundaţiei
Culturale "Alexandru Bogza", 2004, p. 95.
20
"Candela", an XXIII, nr. 7, 1904, p. 445.
21
D.A.N.I.C., fond Iancu Flondor, d. 2, f. 215.
22
Constantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României I9 16-1919, voi. III,
Ediţia a 11-a, Bucureşti, Atelierele "Cartea românească", Editura Casei Şcoalelor, p. 344.
14
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Problemele din interiorul Bisericii Greco-Orientale din Bucovina erau
departe de a se termina. Odată cu avansarea lui Miron Călinescu, ucrainenii
şi-au intensificat lupta pentru ca un om de-al lor să ocupe locul de asesor
consistorial. După cum am amintit, la vremea respectivă existau patru astfel de
posturi din care două erau deja ocupate de către ruteni. L-au cerut şi pe cel de-al
treilea şi, cu toată împotrivirea mitropolitului şi a celor din Partidul Naţional
Român, aceştia I-au obţinut. Rutenii I-au obţinut aşa cum şi-au propus.
Imediat ce s-au văzut instalaţi, dar cu orgoliul rănit pentru că pierduseră
postul de vicar general, rutenii au organizat un miting la Coţmani, cerând să se
întemeieze o episcopie ucraineană, iar românii să se mute la Suceava sau
Rădăuţi. Toate aceste schimbări urmau să fie făcute pe cheltuiala Fondului
bisericesc din Bucovina. Aceste pretenţii le-au scris şi le-au trimis la Viena. Ei
voiau cu orice preţ să dezmembreze Biserica Greco-Orientală din Bucovina.
"Politica rutenilor este tot mai îndrăzneaţă şi mai agresivă. Acum - scria Teodor
Ştefanelli- nu se mai mulţumesc cu o episcopie ruteană cerută de ei înainte, ci
tind a pune mâna chiar pe cârma Bisericii întregi" 23 . Aveau o strategie bine
pusă la punct. Ştiau că românii vor lupta pentru unitatea Bisericii, iar cu acest
prilej rutenii şi-au ascuns pretenţiile de acaparare a întregii mitropolii.
Politicienii ruteni nu s-au înşelat în calculele lor. Românii se adunară, la
13 aprilie 1906, în număr de 6000 de oameni, la Cernăuţi, pentru a protesta
contra dezmembrării arhidiecezei. Ei susţineau că, în cazul în care s-ar fi creat o
nouă dieceză ruteană, aceasta ar fi fost realizată pe cheltuiala Fondului
religionar. Pentru susţinerea acestei cauze au militat şi locuitorii din Coţmani,
care, cu ocazia vizitei canonice a mitropolitului în zonă, i-au înmânat două
memorii, prin care protestează contra despărţirii în două a Eparhiei Bucovinei 24 .
Ucrainenii doreau, totuşi, o despărţire teritorială şi nu pe baza unui
cadastru naţional, ci pentru alegerile din Dietă şi Parlament. La împărţirea pe
bază teritorială, ucrainenii au revendicat pentru episcopia lor aproape 2/3 din
suprafaţa Bucovinei, incluzând şi mănăstirea Suceviţa cu mormintele
Movileştilor 25 . Această despărţire a Bucovinei în două, din punct de vedere
bisericesc, ar fi putut determina autorităţile să treacă foarte uşor şi la o
despărţire a ei teritorială. Totuşi atitudinea românilor, în situaţia dată, nu a fost
cea mai bună, fiindcă clerul şi Biserica ruteană se întreţineau pe cheltuiala
Fondului religionar, iar crearea unei episcopii rutene la Coţmani, ar fi angajat,
ce-i drept, ceva mai mult din mijloacele Fondului religionar, dar în schimbul
acestei jertfe materiale s-ar fi curăţit arhidieceza de ruteni şi s-ar fi recăpătat

T.V. Ştefanelli, Chestiunea bisericească în Bucovina, Bucureşti, Atelierele Grafice
SOCEC&C, societate anonimă, 1912, p. 19.
24
Arhivele Naţionale Suceava, fond Mitropolia Bucovinei, secţia "Diverse", d. 2189, f. 1-8.
25
Ion Nistor, Istoria Bucovinei ... , p. 350.
23
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caracterul ei românesc 26 . Între timp, ucrainenii au câştigat teren şi pe plan
politic.
Pretenţiile nefondate ale ucrainenilor, în frunte cu românul renegat
Nicolai Vasilco, erau din ce în ce mai îndrăzneţe, prin solicitarea creării unei
dieceze ucrainene independente în Bucovina, în anul 1907, iar mai târziu îşi
doreau cu ardoare să rămână în arhidieceza românească, pe poziţii egale cu
românii, acţionând pentru a crea în arhidieceza Bucovinei două secţii naţionale,
ceea ce era o inovaţie anticanonică27 •
În Austro-Ungaria a fost introdus sufragiul universal. Rutenii, fiind
numeroşi, au obţinut un număr mare de mandate, atât în Parlamentul de la
Viena, cât şi în Camera provincială de la Cernăuţi. Voiau cu orice preţ
extinderea ca naţiune şi întemeierea "Marii Ucraine", adică crearea unei
Ucraine independente de Rusia, dar supusă tronului habsburgic, fapt care ar fi
dus la realizarea visului austriecilor de a avea deschidere la mare, slăbind în
acelaşi timp speranţele de viaţă naţională românească din răsăritul imperiului 28 .
Rutenii au încercat să se impună şi în Galiţia, dar acolo s-au izbit de opoziţia
polonilor, aşa că teren favorabil le-a rămas în Bucovina, unde pe plan politic se
duceau lupte fraticide între români. Pentru a ajunge o naţiune puternică şi
impunătoare, aveau nevoie şi de o Biserică proprie. Ion Nistor scria în "Junimea
Literară" articole prin care făcea apeluri la "sentimente de frăţietate". Prietenul
său, Vladimir Mironescu, i-a trimis, printr-o scrisoare, lui Ion Nistor
următoarele: "Este lăudabil din partea dumneavoastră, că vă daţi silinţa de a
întări sentimentele de frăţietate [ ... ] numai împreună vom reuşi să pornim o
regenerare completă, pentru că avem o mare trebuinţă ca sentimental naţional în
Bucovina să fie cât mai fără întrerupere, mai puternic şi mai conştient
întreţinut" 29 • Din păcate, puţini mai erau românii politicieni care mai aveau
sentimente de fraternitate şi să lupte pentru naţionalism. După cum se vedea, pe
scena politică erau alte priorităţi. Românii erau mai vulnerabili şi din punct de
vedere religios, neavând un real sprijin politic. În Parlamentul de la Viena
formau cea mai mică şi neînsemnată naţionalitate, fiind reprezentati doar de
cinci parlamentari. Părintele Dimitrie Ţopa spunea în una din scrierile sale: "Ca
român, doresc înfiinţarea şi organizarea unui stat naţional malorus (rutean) în
graniţele sale etnice şi naturale. Acolo unde rutenii au trăit neîntrerupt prin sute
de ani, acolo li se cuvine statul lor naţional. Dar bunul Dumnezeu a despărţit
popoarele prin graniţe naturale : râuri, mări, munţi. Între noi românii şi maloruşi
26

Idem, Istoria Bisericii... , pp. 147-148.
Ioan Cocuz, Partide politice. româneşti din Bucovina 1862-1914, Suceava, Editura "Cuvântul
Nostru", 2003, p. 393.
28
Dragoş Vitencu, Când dai nas lui !van ... (mic tratat de ucrainomanie ), Cernăuţi, Editura
Societăţii Mazililor şi Răzeşilor Bucovineni, 1934, pp. 25-26.
29
A.S.R.C., fond Ion Iancu Nistor, d. 9, f. 1.
27
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(ruteni) Dumnezeu 1-a pus pe Bătrânul Ister (Nistru). Acesta a fost şi va rămâne
veşnic graniţă între noi şi ruteni" 30 . Aceştia din urmă erau oarecum într-o
situaţie bună, deoarece aveau promisiuni şi sprijin din partea guvernului.
Românii nu puteau să accepte deznaţionalizarea Bisericii lor.
Constantin Hurmuzachi trăgea un semnal de alarmă în această privinţă.
"Aceste minorităţi româneşti care ar trebui de <jertfit> sunt compuse din sute
de mii de cetăţeni de neam românesc, care au dreptul lor natural şi garantat, pri_n
legile statului, de a-şi manifesta naţionalitatea lor prin dorinţa lor liberă" 3 . In
alt loc, explica pe larg rezultatele catastrofale pentru românii bucovineni,
referitor la dorinţa austriecilor de a despărţi arhidieceza pentru că teritoriul
istoric al Bucovinei, dacă ar fi fost rupt în două părţi, una ar fi fost predominant
ruteană, în timp ce cealaltă nu ar fi rămas pur românească, ci o amestecătură de
diferite naţionalităţi. Rutenii ar fi avut puterea să asimileze uşor, prin Biserica
lor naţională, minoritatea românească, pe când minorităţile rutene, din partea
lăsată românilor, ar fi rămas nestingheriţi, cu toate că ar fi avut preoţi români.
Desigur, nu ar fi fost asimilaţi nici nemţii, lipovenii, ungurii, slovacii, polonii
care aveau loc între toţi românii. Teritoriul rutean va reclama uşor introducerea
limbii de oficiu, ruteana, pe când în părţile locuite de români, va trebui să
rămână limba germană, limbă de oficiu, ca şi până acum. Românii ar rămâne
într-un colţ al Bucovinei mutilate, o naţionalitate menită spre nimicire deplină32 .
La rândul său, Iancu Flondor a arătat dezastrul ce s-ar fi produs prin
aceste hotărâre, dând exemplu doar districtul Storojineţ, darmite la nivelul
întregii Bucovine. "Acest proiect nefericit, îl privesc ca pe o lovitură grea,
contra districtului nostru, din punct de vedere naţional" 33 •
Din anul 1907, rutenii nici nu mai pomenesc de episcopie la Coţmani.
Prin sprijinul dat de stat, ei sperau la cel mai înalt post din fruntea Bisericii
Greco-Orientale din Bucovina. Totodată, ei recomandau românilor să-şi
întemeieze o episcopie la Suceava sau Rădăuţi, sau să rămână sub ascultarea
episcopului rutean de la Cernăuţi. Prin urmare, rutenii erau siguri de reuşita lor
la scaunul Mitropoliei Bucovinei. De atunci nici nu au mai amintit de acea
episcopie proprie, iar românii, chiar dacă nu plăceau soluţia propusă, nu aveau
decât să părăsească arhidieceza. Acele tensiuni dintre taberele românilor şi
rutenilor au durat mai mulţi ani. Românii din Bucovina, văzând primejdia tot
mai mare care îi pândea, la 4 iulie 1911 au organizat un miting în care cereau
excluderea rutenilor din arhidieceză cărora să li se întemeieze o arhidieceză
nouă la Coţmani. Pentru aceasta au făcut un proiect care cuprindea concesiunile
Dimitrie Ţopa, Românismul în regiunea dintre Prut şi Nistru din fosta Bucovina, Bucureşti,
Editura Casei Şcoalelor, 1928, pp. 13-14.
31
D.A.N.I.C., fond Iancu Flondor, d. 9, f. 32.
32
Loc. cit., f. 33.
33
Loc. cit., d. 14, f. 9.
30
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maxime făcute de români în 21 de puncte, la pretenţiile rutenilor din
Bucovina34 .
Situaţia Bisericii din Bucovina s-a agravat după moartea lui Miron
Călinescu, la 7 ianuarie 1912. Rămânând vacant postul de vicar general al
arhidiecezei, rutenii erau aproape siguri că îl vor ocupa, mizând pe sprijinul
guvernului, însă nici de această dată, românii nu au rămas în expectativă. Sub
conducerea lui Doxuţă Hurmuzachi a avut loc o adunare naţională la Cernăuţi,
unde au participat români din întreaga ţară.
Moţiunea, pe care au votat-o, a fost semnată de 43.136 de persoane şi se
cerea demiterea rutenilor din arhidieceză şi crearea unei episcopii pentru ei la
Coţmani. De asemenea, cereau ca postul de vicar să fie ocupat în continuare de
către români. "Diecezanii români ortodocşi de toate stările şi din toate părţile
ţării, adunaţi azi în Cernăuţi, pentru a petiţiona la Maiestatea Sa, ca să se îndure
a încuviinţa ca Arhiepiscopia să rămână şi pe viitor a românilor. Prin urmare,
roagă a nu numi arhimandrit de scaun pe vreun rutean, ci a încuviinţa ca pentru
rutenii din Bucovina să se înfiinţeze o episcopie deosebită. Vă aduc excelenţei
voastre, preavenerabilului şi preaiubitului lor arhipăstor cele mai călduroase
omagii de iubire şi veneraţie fiiască şi cea mai sinceră mulţămită, pentru
conducerea părintească şi pentru zelul neobosit al Excelenţei-Voastre, întru
promovarea intereselor Bisericii noastre strămoşeşti" 35 . A semnat Eudoxiu
Hurmuzachi, în calitate de preşedinte, actul fiind datat la 12/25 martie 1912.
Mitropolitul se afla într-o situaţie extrem de critică. Guvernul îi cerea să
facă propuneri pentru noul vicar, iar luptele interetnice erau din ce în ce mai
aspre. Astfel, mitropolitul Vladimir de Repta, vrând să mai câştige timp pentru
a convoca Congresul bisericesc, a declarat că se descurcă şi fără vicar.
Ca şi pe plan politic, şi în cel bisericesc democraţii erau pentru
convocarea Congresului, pe când naţionalii erau împotrivă. Aşadar, alte discuţii
şi alte neînţelegeri s-au ivit. Pentru a aplana acest conflict s-a recurs la o altă
soluţie, şi anume să fie aleşi câte 32 de reprezentanţi care să trateze problemele
din interiorul Bisericii din Bucovina ca de la popor la popor36 . Rutenii au căzut
de acord cu cine avea să-i reprezinte, în timp ce românii s-au aruncat în luptă,
situându-se în două tabere rivale între ele. Democraţii au fost excluşi de la
alegere, ceea ce i-a determinat să fie de la început contra tuturor hotărârilor ce
aveau să fie luate. În plus, faţă de cerin)ele rutenilor, guvernul central a numit
doi ruteni ca arhimandriţi consistoriali 3 • Tratativele dintre români şi ucraineni
au eşuat. Ţinta rutenilor era distrugerea caracterului istoric naţional românesc.
34

Arhivele Naţionale Suceava, fond Mitropolia Bucovinei, secţia "Diverse", d. 2281, f. 2-21.
Loc. cit, d. 2367, f. 1.
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Alexandrina Cuţui, op. cit., p. 324.
37
Nicolae Ciachir, Din istoria Bucovinei (1775-1944), Bucureşti, Editura Didactică şi
Pedagogică, 1993, p. 74.
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"După

ce zeci de ani de zile au făcut rutenii venetici toate opintelile pentru a
poporul nostru român de drepturile ce le are, ca cel mai băştinaş neam pe
acest colţ de ţară moldovenească, - scria Dori Popovici - ei astăzi se ridică ca
să dea năvală asupra Bisericii noastre naţionale şi stăruiesc acum din răsputeri
să urce pe nedrept pe scaunul de vicar metropolitan un om de-al lor, pentru ca
să poată pune mai apoi mâna pe întinsul Fond religionar, pe averea ce ne-au
lăsat-o întru binele nostru moşii şi strămoşii noştri" 38 .
Românii au făcut din nou memoriu către împărat pentru drepturile care
li se cuveneau asupra arhidiecezei 39 . Fruntaşii clerului aveau sfânta datorie de a
păstra caracterul românesc al Bisericii străbune. Primejdia care îi pândea pe
români era din ce în ce mai mare. Dacă se alegea un vicar rutean, atunci
Bucovina s-ar fi rutenizat într-un ritm accelerat. După un timp, Vladimir de
Repta a trebuit să facă o propunere pentru scaunul de vicar. Cum era de
aşteptat, 1-a numit pe unul din cei mai de încredere din oamenii săi pe care îl
lăsa la cârma arhidiecezei atunci când era plecat, pe venerabilul profesor şi
teolog Eusebie Popovici.
În revistele teologice din acele vremuri şi în majoritatea documentelor
din dosarele Mitropoliei Bucovinei, întâlnim: "Înalt Preasfinţia Sa Arh. şi
Mitropolitul Vladimir de Repta plecând din Cernăuţi, a predat conducerea
agendelor consistoriale preotului Eusebie Popovici" 40 , dar guvernul, prin
reprezentantul său, ministrul cultelor, la cererea partidului ucrainean, 1-a numit
în funcţia de vicar general pe Artemon Manastirski, care nu se remarcase cu
nimic în viaţa clericală. Acesta era fostul elev al venerabilului Eusebie
Popovici. Împotriva acestei numiri românii au protestat înaintând un memoriu
la 20 ianuarie /2 februarie 191441 • Ca să nu-i supere pe români, guvernul 1-a
numit pe Eusebie Popovici arhimandrit diecezan. Din nou ucrainenii şi-au atins
scopul graţie guvernului vienez.
Prin numirea unui rutean în funcţia de vicar general, după decesul
mitropolitului, acesta ar fi avut dreptul să ocupe scaunul de mitropolit. Vladimir
de Repta îşi exprimă în scris nemulţumirea faţă de această hotărâre a ministrului
cultelor, care a fost luată fără consimţământullui. Nu se ştie dacă acest protest
scris a ajuns la destinaţie sau dacă nu a fost luat în seamă. Cert este faptul că
mitropolitul nu a primit nici un răspuns.
Atunci s-a hotărât să se adune la Cernăuţi Asociaţia clerului grecooriental din Bucovina42 , pentru a protesta împotriva acestei decizii şi pentru a-1
prăda

Dori Popovici, Năvala rutenilor venetici asupra Bisericii noastre româneşti din Bucovina,
Editura Clubului Naţional Român Dieta!, 1912, p. 4.
39
Arhivele Naţionale Suceava, fond Mitropolia Bucovinei, secţia~. d. 45/1912-1913, f. 54-55.
40
A.S.R.C., fond 320 Mitropolia Bucovinei, opis II, d. 4298, f. 59.
41
Arhivele Naţionale Suceava, fond Mitropolia Bucovinei, secţia 11/6, d. 4711913-1919, f. 7-8.
42
Loc. cit., secţia ~. d. 46, f. 1.
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sprijinii Ee p1itropolit în lupta sa pentru respectarea drepturilor Sfintei Biserici
străbune 3 . In asociaţie erau înscrişi şi preoţi ucraineni care au lipsit la adunare.
Cu acel prilej s-a redactat o moţiune care a fost votată inclusiv de către românii
care, până nu de mult, ţineau cu ucrainenii şi îşi defăimau neamul prin diverse
reviste şi ziare. Ulterior, moţiunea a fost semnată de preoţi şi consiliile
parohiale 44 . Totuşi, "presa aşa numită naţională a partidului conservator clerical
a combătut, ce-i drept, numirea unui rutean de arhimandrit de scaun, dar fără să
fi trecut de la vorbe la fapte" 45 . De fapt, politicienii erau mânaţi mai mult de ură
contra democraţilor, decât să fie conduşi de idei politice clare şi hotărâte. De
asemenea, nici reprezentanţii românilor în Dieta Bucovinei nu au făcut nimic
pentru a împiedica numirea vicarului general şi nici nu I-au sprijinit pe
mitropolit în demersul său. Cei mai mulţi aşteptau ca mitropolitul Vladimir de
Repta să refuze să-I instaleze pe noul vicar. Aşa ar fi făcut acesta, dacă tabăra
românilor ar fi fost toată de partea lui, dar încă o luptă trebuia să se piardă pe
seama dezbinării. Ucrainenii urmăreau ca, prin protestul său, mitropolitul să-şi
dea demisia. Aceasta ar fi fost cea mai convenabilă situaţie pentru ei, deoarece,
fără nicio luptă, şi-ar fi instalat reprezentantul din scaunul de vicar în cel de
mitropolit46 , însă în acele împrejurări critice, păstorul nu şi-a părăsit turma47 .
Cu toate eforturile autorităţilor şi cu abuzurile rutenilor în dauna
românilor, preoţimea română bucovineană înţelesese că "nu e vorba de a-ţi
pune talentul în serviciul progresului intern al Bisericii tale, ci şi de a o apăra pe
aceasta totodată şi de ingerinţe străine, exteme"48 .
Dar nu numai la nivel înalt se duceau aceste lupte între ruteni şi români.
Astfel, rutenii de la sate făceau presiuni asupra preoţilor şi românilor. Rutenii
nemulţumiţi de preoţii români trimiteau ziarelor reclamaţii, insulte şi calomnii
la adresa acestora.
La Storojineţ "duminică în 1 făurar 1912 p.m. în casa germană s-a strâns
o adunare a inteligenţei şi a bărbaţilor de încredere din toate păturile spre a fixa
şi discuta anumite chestiuni actuale şi de cea mai mare importanţă pentru noi,
românii bucovineni"49 . Românii erau indignaţi de acuzele care li se aduceau în
diverse publicaţii de către ucraineni. În ziarul "Narodni holos", nr. 51, erau o
serie de plângeri ale rutenilor cu privire la modul în care se desfăşura
învăţământul românesc bucovinean şi la activităţile "demoralizatoare ale
parohului Dimitrie Popovici precum şi a ademenirilor spre omor atribuite
43

Ibidem, f. 1-2.
Ibidem, f. 3-205.
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Ion Nistor, Istoria Bisericii... , p. 157.
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Alexandrina Cuţui, op. cit., p. 326.
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XXIII, nr. 4, 1904, p. 258.
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parohului Eusebie Popovici din Bobeşti, care sunt născociri răutăcioase ale
spre a nimici pe cei doi bărbaţi cu dor de muncă
50
pentru popor" .
Acuze şi defăimări erau adresate şi "consilierului consistorial Dionisie
cav. De Bejan, protopresviterului din Bănila Moldovenească Ioachim Partoş,
părintelui din Bobeşti Eusebie Popovici, preotului Dimitrie Popovici, domnului
profesor Ioan Nuţu, parohului din Hliniţa Ioan Grigoraş" 51 . Dimitrie Popovici,
la rândul său, face o sesizare scrisă Consistoriului, prin care explică nedreptăţile
ce i se fac şi calomniile care i se aduc 52 .
Ucrainenii intenţionau să-şi atingă scopul lor naţional lovindu-i pe
"adversarii" români prin denigrarea preoţilor care în mediul urban, în special,
reprezentau un model pentru societate, Biserica reprezentând pentru cei mai
mulţi "prima condiţie de viaţă şi trebuie să fie şi cea mai sfântă" 53 . Prin
defăimarea preoţilor reuşeau să aducă la tăcere poporul "ştiind bine că, bătând
pre păstori, se va risipi turma"54 .
Mitropolitul Vladimir de Repta, în timpul arhipăstoririi sale, s-a
remarcat şi prin măsurile administrative deosebite pe care le-a luat. A introdus o
disciplină strictă în rândul clerului, controlând activitatea preoţilor prin vizitele
canonice pe care le făcea 55 • Ştia să-şi încurajeze preoţii din subordine când
aceştia aveau activităţi care să aducă prosperitore Bisericii, dar era şi aspru cu
cei care încălcau legea şi canoanele bisericeşti.
Dosarele din fondurile "Mitropolia Bucovinei" din Suceava şi Cernăuţi,
conţin şi nenumărate destituiri, mutări disciplinare şi dojene pentru preoţii care
erau mai puţin corecţi, toate acestea dându-se după cercetări prealabile şi în
funcţie de gravitatea faptelor. Pentru preoţii care percepeau taxe mari pentru
serviciile religioase "mitropolitul a pedepsit aspru pe asupritori şi a stăruit
pentru desfiinţarea sau cel puţin uşurarea taxelor de stolă" 5 • A introdus acele
ajutoare pentru preoţii şi epitropii care erau aleşi dintre credincioşii parohiei.
Salariile preoţilor au fost mărite pentru a asigura un trai decent.
În timpul Primului Război Mondial, când ruşii au ocupat Bucovina,
Mitropolitul Vladimir de Repta a fost nevoit să pomenească numele ţarului la
slujbă. Pentru această abatere, dar şi pentru trăirile sale româneşti, a fost
declarat iredentist şi a fost deportat la Praga pe toată durata războiului.
ucrainiţilor şi tendinţioase
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Aşa s-a întâmplat cu toate personalităţile din Bucovina acelor vremuri
pentru că " .. .la noi valorile morale şi intelectuale, precum şi oamenii de merit,
care şi aşa se întâlnesc aşa de rar nu se preţuiesc îndeajuns. Iar când se iveşte
câte unul, atunci toate nulităţile şi toţi ignoranţii se aruncă asupra lui, ca să-I
întunice, pentru a nu fi orbiţi de razele luminoase ale strălucirii sale" 57 . Tocmai
pe Vladimir de Repta s-au găsit să-I acuze de iredentism, el care toată viaţa lui
"fusese un patriot austriac fără prihană. Văzându-se căzut în dizgraţie
Mitropolitul Repta, în nobleţea sufletului său stătea gata să-şi dea demisia din
scaunul arhiepiscopesc" 58 . Cei apropiaţi mitropolitului, atât din rândul clerului,
cât şi politicieni, "ne-am prezentat la el, în numele deputaţilor români din Dietă
şi parlament şi am stăruit să părăsească ideea demisionării, care ar putea fi
interpretată drept mărturisire a vinovăţiei sale, ceea ce cu bună seamă s-ar
răsfrânge foarte dureros asupra noastră. l-am adus aminte bătrânului mitropolit
de ţinuta atât de eroică a mitropolitului Silvestru în asemenea împrejurări şi de
atunci n-a mai fost vorba de demisie" 59 . Nici în timpul şederii la Praga,
mitropolitul nu a rămas indiferent faţă de problemele mitropoliei şi a celor din
subordine.
Pe durata războiului preoţii erau cel mai aspru pedepsiţi. Acest sistem
duşmănos a atins culmea la începutul războiului. "Preoţimea a fost pusă pe linia
de proscripţie într-un şir dureros de şicane, arestări şi internări, urmată şi
această persecuţie sistematică, care nu s-a oprit nici în faţa înaltului scaun" 60 . Ei
nu erau în siguranţă în Bucovina. În această situaţie se afla şi Casian Brendzan.
Din Praga, Mitropolitul Vladimir de Repta cere guvernământului să aprobe
autorizaţia, în interes de serviciu, de înapoiere în Cernăuţi, pe linia LembergColomeia-Jucica, a delegatului consistorial, dr. Casian Brendzan 61 • Înaintea
marelui eveniment al Unirii s-a întors de la Praga, după ce guvernul austriac a
fost dizolvat, iar guvernatorul Bucovinei (cel care îi ridicase toate titlurile lui
Vladimir de Repta) nu a mai îndeplinit nici o funcţie, rămânând o persoană
particulară. Ministrul cultelor dispăruse din luna august 1918, iar fostul duce al
Bucovinei se retrăsese şi el. Atunci apropiaţii mitropolitului îi spuneau că:
"I.P.S. Voastră aţi putea simţi o satisfacţie în momentele acestea, ştiind că aceia
cari au încercat să umilească Biserica noastră strămoşească şi-au tras osândă" 62 ,
însă, în smerenia care îl caracteriza, mitropolitul nu se bucura decât de
realizările românilor.
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Vladimir de Repta a rămas în fruntea poporului şi după Marea Unire,
acceptând reinstalarea sa în funcţie la 25 noiembrie 1918, "înştiinţez pe
venerabilul cler că, cu ziua de azi, am luat conducerea Consistoriului şi
arhidiecezei"63 •
În acele zile măreţe, fericirea mitropolitului se vedea şi din predicile
sale: "Ca în ajunul praznicilor mântuitoare ale creştinătăţii să ne înfrânăm
patimile şi ambiţiunile deşarte, să punem interesul naţional mai presus de
interesele noastre personale, cu un cuvânt să ne primenim, sufletele după
cuviinţă pentru a ne putea împărtăşi şi de măreţenia celei mai fericite clipe din
întreg trecutul nostru: Unirea Bucovinei cu România" 64 . Acesta era visul
împlinit al românilor adevăraţi din Bucovina, care timp de un veac şi jumătate
au suferit sub dominaţie străină şi nu s-au putut bucura de tricolorul românesc.
Nicolae Iorga mărturisea că "noi nu dăm jos tricolorul. Pe vechea Austrie o
ştim: ea e pe lume pentru a strânge bani şi a învăţa noroadele carte
nemţească" 65 .
După Unire, Ion Iancu Nistor, în calitate de Ministru Delegat al
Guvernului României, a predat mitropolitului Vladimir de Repta şapte decrete
date de Maestatea-Sa:
1. Art. 941/atr. 1966, Maiestatea Sa Regele prin Decret Regal din 20 mai
1919 a întărit pe Î.P.S. Sa Vladimir Repta în scaunul de Arhiepiscop şi
Mitropolit al Bucovinei;
2. Art. 942/atr. 1965, prin care pe arhimandritul Ipolit Vorobchievici 1-a
întărit în funcţia de arhimandrit consistorial şi vicar general;
3. Art. 943/atr 1967, prin care 1-a numit pe predicatorul Ipolit
Tarnavschi, protopresviter cultural;
4. Art. 945/atr. 1968, pe parohul de la Biserica Sf. Parascheva din
Cernăuţi, arhipresviterul Gheorghe Şandru, consilier consistorial;
5. Art. 947/atr. 1968, parohul din Pătrăuţii Sucevei preotul Constantin
Morariu a fost numit consilier consistorial;
6. Art. 944/1968, preotul Dimitrie Dan a fost numit consilier
consistorial;
7. Art. 946/1968, preotul Zaharie Voronca din Mihalcea a fost numit
consilier consistorial 66 .
Aceasta era organizarea conducerii Mitropoliei Bucovinei imediat după
ce a fost realizată Marea Unire.
Slujba de sfinţire a arhimandritului consistorial Ipolit Vorobchievici a
fost săvârşită de către Î.P.S. Vladimir şi Î.P.S. Nicodim Arhiepiscopul
63
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Nicolae Iorga, Cuvinte adevărate, Bucureşti, Institutul Minerva, 1903, p. 131.
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Arhivele Naţionale Suceava, fond Mitropolia Bucovinei, secţia 111, d. 23, 1886-1924, f. 41.
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Chişinăului şi Hotinului. "Se aduce la ştirea venerabilului cler şi prin aceasta
tuturor dreptcredincioşilor creştini ai acestei arhidieceze că hirotonia
Înaltpreacuviosului Arhimandrit Consistorial şi vicar general Ipolit
Vorobchievici întru arhiereu locotenent al Arhiepiscopului eparhiei Bucovinei,
cu titlul de Episcop de Rădăuţi" 67 •
Imediat, după acele fericite evenimente din viaţa bucovinenilor,
Vladimir de Repta şi-a adus contribuţia la sprijinirea orfanilor de război din
Bucovina. A colaborat cu Mitropolia Moldovei şi Sucevei, fiind în multe cazuri
stipendiaţi de către aceştia. "[ ... ] prin telegrama Î.P.S.V. din 8/21 crt. avem
onoare a vă face cunoscut că suma de lei 50.000 (cincizeci mii), ce am acordat
la Iaşi pentru Societatea Orfanilor de Război din Bucovina, s-a trecut între
cheltuielile anului 1918 şi o ţinem la dispoziţiunea secţiunii din Cemăuţi" 68 .
În Bucovina, care a fost supusă, pe rând, germanismului şi
ucrainismului, locuia poporul român, ce avea interese culturale şi politice
diametral opuse celor propagate de Austria. Românii reprezentau tradiţia ţării,
ei erau elementul autohton. Reprezentau un permanent protest îndreptat
împotriva experienţelor politice de tot felul promovate de stăpânirea austriacă,
strigătul de revoltă împotriva falsificării caracterului naţional al Bucovinei. Ei
accentuau caracterul românesc al Bucovinei, nealterabil, cât "timp suflet de
român se va mai găsi pe încântătoarele ei plaiuri"69 •
Aceasta era Biserica-mamă din Bucovina. Chinuită din toate părţile, dar
apărată de câţiva bravi bărbaţi ai neamului nostru care au înţeles că ei, ca
români buni şi ca fii credincioşi ai credinţei străbune, au fost datori să apere ce
aveau mai scump rară ca jertfa să li se pară prea mare şi greu de suportat.

L oc. c1t.,
. pass1m.
.
Arhiva Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, fond Corespondenţa Mitropolitului, d. Unirea
Bucovinei şi Ardealului cu Ţara Mamă, f. 24.
69
Teodor Bălan, Dimitrie Onciu/1856-1923, Tiparul "Mitropolitul Silvestru", Cernăuţi, 1938, pp.
4-5.
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Implicarea preotilor militari români
în Războiul de Intregire Naţională
Vasile STANCU
The Involvement of the Romanian Military Priests
in the War for National Reunion
Abstract
In this communique It 1s described the scape for the organisation of the
"Religious Service", which is a military-ecclesiastic institution belonging to the
Romanian Anny. There are also presented the selection modalities, the duties, weapon
facts, as well as a short record of their involvement in the 1916-1919 conflagration.
The second part of this communique is describing aspects of the religious assistance
provided to the Romanian soldiers belonging to the Austro-Hungarian army. These
aspects have been presented by the "confession priest" Virgil Nistor of Araci, which
was part of the Tree Scane Country, the future Greek-Orthodox Caransebes Episcope,
Veniamin Nistor who was recruited by the Cezaro-Craiasca Anny from the beginning
ofthe World War 1.
Key Words: Religious Service, military priests, up-ranked, pastoral activity,
confession priest at operative units, the Galicia front.

În luna mai a anului 1915, vizând scopul de a permanentiza asistenta
în armata română şi de a constitui o structură distinctă pentru "preoţii
de armată", Sfăntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a făcut demersurile
necesare propunând Marelui Cartier General să fie acceptat prof. univ. iconom
Constantin Nazarie ca "protopop al preoţilor din armată" şi şef al Serviciului
Religios, poziţie confirmată de Minister prin Ordinul nr. 130/28 mai 1915,
rămas în vigoare tot timpul războiului.
Serviciul Religios, ca instituţie militaro-ecleziastică, şi-a desfăşurat
activitatea în conformitate cu Instrucţiunile asupra preoţilor la armată (1915)
care considera că "pregătirea sufletească a oştirei pe temeiul religiunei, azi ca şi
în trecut, are o însemnătate hotărâtoare şi cântăreşte tot atât de greu în cumpăna
victoriei ca şi maşinile moderne care zguduie pământul. Cu toată perfecţiunea
armelor şi a mijloacelor de distrugere faţă de un vrăjmaş bine pregătit, nu se
poate ajunge la victorie decât prin zdrobirea moralului său, adică prin
învingerea sufletească a oştirei vrăjmaşe, care învingere presupune un suflet
mai pregătit şi o credinţă mai tare decât acea a vrăjmaşului în luptă" 1• Deci avea
religioasă

1

Arhivele Militare Române, Marele Stat Major, Serviciul Religios, fond 4991, roia 41517, c. 120.
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"această înaltă chemare: cu cuvântul şi fapta să ţii aprinsă făclia credinţei în
popor, precum şi în inimile ostaşilor noştri, cari în zilele grele vor fi chemaţi să
se jertfească pentru binele şi mărirea patriei şi a neamului."
Preoţii militari trebuiau selectaţi de Sfântul Sinod, mitropolii şi
episcopii, fiind: "aleşi dintre preoţii titraţi în Teologie, cu aptitudini pentru
păstoria militară ... , care nu vor avea vârsta mai mare de 45 ani, nici mai mică de
30 ani", şi "făceau parte din corpul ofiţerilor, clerul fiind asimilat gradului de
locotenent."
Obligaţiile preoţilor militari erau:
"În perioada mobilizării, preotul oficia spovedaniile şi împărtăşitul
oamenilor, precum şi binecuvântarea trupei la plecarea din garnizoană spre
locul destinat; desfăşura o intensă activitate pastorală pentru a menţine şi ridica
moralul trupei, pentru a mângâia pe cei suferinzi; va străbate cu pasul cazarma
sau tabăra trupei, va intra în vorbă cu mulţi, va fi vesel în cuvânt şi demn în
atitudine, va găsi pe unii trişti, pe alţii plângând, va intra în vorbă cu ei şi va
căuta să-i îmbărbăteze, arătându-le măreţia jerfei ce se cere de la ei, precum şi
recunoştinţa şi cinstea ce se dă acelora care se jertfesc pentru ţară".
"În situaţii limită, unii preoţi au participat efectiv la acţiunile militare,
devenind pentru scurt timp chiar comandanţi, înlocuind ~fiţerii morţi sau răniţi,
sau asigurând aprovizionarea cu muniţii a luptătorilor. In astfel de situaţii au
îngropat morţii pe poziţii, făcându-Ie slujba înmormântării chiar pe locul unde
au murit. Au fost cazuri în care preotul român s-a strecurat printre reţelele de
sârmă în linia duşmanului trăgând după sine trupurile celor rămaşi acolo, spre ai
îngropa în pământul necotropit"2 .
De asemenea, "preoţii de armată au dat ajutor şi la îngrijirea răniţilor.
Îmbrăcaţi în haine de sanitari, împreună cu brancardierii au adunat răniţii de pe
câmpul de luptă sub focul gloanţelor inamice, i-au ajutat pe medici la pansarea
şi îngrijirea acestora, la combaterea epidemiilor. Mulţi s-au îmbolnăvit şi ei de
la bolnavi şi au zăcut de tifos exantematic, febră recurentă, holeră, iar după
însănătoşire şi-au reluat activitatea cu acelaşi zel. Pe front apropierea dintre
medici şi preoţi a fost foarte strânsă. În mai toate regimentele noastre preoţii şi
medicii erau buni prieteni"3 •
În lucrarea sa, iconomul Constantin Nazarie, şeful Serviciului Religios
aminteşte multe fapte de eroism ale preoţilor. Am ales o asemenea faptă despre
preotul Nicolae Oniceanu, faptă consemnată de col. Lazăr Caracaş: e cult,
inteligent, pătruns de toată măreţia creştinismului, adevărat apostol. A luat parte
cu regimentul (32 Mircea) în toate acţiunile lui, în special în marile lupte de la
Mărăşeşti. Cu Crucea în mână, a adunat şi îmbărbătat răzleţe cete ale diferitelor
2

3

Grigore N. Popescu, Preoţimea română şi întregirea neamului, voi 1, Tip. Vremea, 1940, p. 44.
Pr. Cicerone lordăchescu, Însemnări din anii 1916-1919, Iaşi, 1937, p. 29.
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unităţi, împingându-le din nou în focul luptei, foc din mijlocul căruia n-a lipsit
un moment. Atunci când, răpuşi de număr, trupele au fost nevoite a ceda
terenul, cel din urmă, cu acelaşi curaj şi cu acelaşi spirit de sacrificiu, a trecut
înnot Siretul, spre a nu cădea în mâinile inamicului, ca după o scurtă durată, în
fruntea trupei să treacă din nou pe malul părăsit...". Pentru activitatea
desfăşurată pe front, preotul Nicolae Oniceanu a fost decorat cu Ordinul
"Coroana României" cu spade şi avansat la gradul de căpitan asimilat.
După lucrarea Activitatea preoţilor de armată, a lui Constantin Nazarie,
şeful Serviciului Religios, apărută la Bucureşti, în anul 1920, p. 35,: au fost
mobilizaţi în armată la începutul războiului 252 de preoţi, repartizaţi la spitale,
trenuri sanitare, iar cei mai mulţi confesori la unităţile operative. Din cei 252,
un număr de 2 nu au funcţionat efectiv, 145 erau licenţiaţi în teologie, ceilalţi
având studii seminariale, 46 preoţi au fost demobilizaţi pentru diferite motive,
deci au rămas efectiv pe durata războiului 204 din care: 20 au fost daţi dispăruţi
- 9,98% ; 5 morţi, - 2,45%, deci în total morţi şi dispăruţi 25 (12,25% din
totalul preoţilor). Au fost răniţi 6 preoţi - 2,94%, au fost avansaţi în gradul de
căpitan asimilat 147 de preoţi, reprezentând 72,05%, iar 5 au fost propuşi la
avansare la gradul de maior- 2,45%.
Dar preoţi militari români au fost încadraţi şi în armata austro-ungară
pentru asistenţa ostaşilor români. Odată cu începutul Primului Război Mondial,
în 28 iulie 1914, pr. Virgil Nistor (1886-1963), viitorul Episcop al
Caransebeşului, originar din satul Araci, jud. Trei Scaune, a fost mobilizat în
armata austro-ungară ca preot militar, fiind "preot confesor, timp de patru ani,
pentru a aduce mângâiere şi îmbărbătare pe toate fronturile cosmopolite ale
acestui război, din Galiţia până în Italia".
Despre activitatea sa din această perioadă pe frontul din Galiţia, aflăm
dintr-o scrisoare pe care a trimis-o fratelui său, medicul militar Pompiliu Nistor,
fost şi el pe acelaşi front galiţian, căzut prizionier la ruşi. Scrisoarea, datată
14/27 februarie 1916, a fost scrisă pe când se afla în concediu la Poiana Sărată
(Trei Scaune), la sora sa Virginia, soţia preotului Ioan Rafiroiu. Ea este un
preţios document privitor la activitatea pe care preotul militar a desfăşurat-o în
rândul regimentelor de glotaşi români, trimise în prima linie a frontului ca să
lupte şi să moară pentru împărat.
Având în vedere valoarea sa documentară redau câteva fragmente din
conţinutul acesteia: "Eu sunt din 17 feb. (1916) în concediu - mai am o
săptămână şi apoi mă întorc iarăşi la Kolomea (45.000 loc.) (Galiţia), unde este
sediul meu de mai bine de 8 luni .... Ocupaţia mea e destul de variată uneori
când nu sunt lupte la front (30 km de Kolomea). La început am intrat la o
brigadă de honvezi (unităţi militare maghiare n.n.) - care erau în dizolvare acolo am stat trei săptămâni fără a avea mai nimic de lucru - făceam excursii şi
preumblări în munţi, căci eram în Carpaţi- Pasul de la Sighetul Marmaţiei către
Galiţia, loc foarte frumos, aer bun de brad - locuinţe bunicele în barăci,
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mâncare destulă şi bunicică - având un proviant (ajutor - n.n.) ofiţer român.
După dizolvarea brigăzii am ajuns în Personalreserve ... în Delatyn, unde
făceam serviciu la gară - fiind multe transporturi de răniţi - căci lupte teribile
erau în jur, fiind ruşii în retragere. Aici am avut destul de lucru - având de
spovedit câteva sute de lucrători şi soldaţi români. În 30 martie am plecat cu
comanda la Kol(omeya), care a devenit apoi armata a 7-a, primind, cu 1 aprilie,
împărţire ca referent pentru greco-ortodocsi, la comanda armatei a 7-a, fiind eu
singurul preot greco-ortodox deşi soldaţii români gr. or. aveam berechet. În
postul acesta sunt şi astăzi. Am avut mult de luptat cu papistaşii pentru a ne
putea exercita tot ce este de competenţa mea, fiind un superior catolic - tot
(slovac) renegat- care însă mie nu-mi poate nimic porunci. Cum însă ai noştri
superiori nu se întrepun pentru cauza bisericii (ierarhi de la Sibiu. Vezi politica
de loialitate faţă de Împărat şi Imperiu- cazul Mitropolit Vasile Mangra- tot
un renegat), a trebuit singur să fac ce pot. Mi-a şi reuşit să fac destul între
împrejurările date. Am cutreerat în două rânduri aproape toată Bucovina şi
Galiţia ostatecă, în care timp am umblat frontul unde avem trupe româneşti
mângâind şi îmbărbătând pe bravii noştri soldaţi. În Cernăuţi umblu mai des, în
Vatra Domei, Cârlibaba, Rădăuţi etc. am cunoscut pe căpeteniile bisericeşti REPTA, C. COCA, apoi pe rutenii MONASTERSKI (vicar) şi alţi mulţi
profesori şi funcţionari. Mult mi-a plăcut Cernăuţi şi partea de sud a Bucovinei,
ajunsă însă în ghiarele ovreilor. Slabi oameni au şi bucovinenii. Repta încă e
ramolit. Am umblat în tranşee mult de tot - pe la brigada loc. col. Dănilă Pop (cele mai frumoase întocmiri în tranşee), am ţinut slujbe multe şi am spovedit şi
cuminicat câteva sute de soldaţi. Am făcut şi câteva colete pentru orfelinatul ce
se va înfiinţa în Sibiu la toamnă şi pentru care uniţii şi Maria sunt jaluzi. Am
împărţit peste 3000 cărţi de rugăciuni, apoi - gazete, calendare - aşa că sunt
mulţumiţi cred cei mai mulţi cu activitatea mea. Mai mult nu am putut face - cu
toate străduinţele şi apelurile mele ... Pe lângă cercetarea trupelor, unde nu avem
preoţi, acum mai am la armata aceasta încă 5 preoţi; am de vizitat cele 8 spitale
cu 2400 paturi unde zilnic vin şi merg răniţi şi bolnavi. Am întotdeauna de
lucru - aşa că de plictis nu am când mă plictisi ... Ziarele vin regulat R( omânul,
Arad - ziarul P.N.R.) 3 ex., Gazeta (Transilvaniei n.n,) - 2 ex. Telegraful
Român şi Foaia poporului 2 ex, apoi cele nemţeşti şi ungureşti, aşa că numai
vremea ne lipseşte ca să putem citi tot ce primim ...
Dan (preot în Zămeşti) este tot în Cluj - cu mulţi preoţi acum mai noi
(tineri- n.n.) Modroiu, Ciora, Coman etc. Doi preoţi au scăpat, ceilalţi se zice
că ar fi în martie judecaţi (pentru înaltă trădare a statului austro-ungar)" .
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Ineditele memorii ale lui unionist: Vasile Gafencu 1
Dr. Mircea STĂNESCU
The Unpublished Memoirs of a Unionist: Vasile Gafencu
Abstract
The aim of our communication is to present the unpublished memoirs of Vasile
Gafencu, one of the artisans of the union between Bessarabia and Romania, in 1918,
available at the National Archives of Romania. Their author, who died in Gulag in
1942, after being deported by the Soviets, is the father of Valeriu Gafencu, so-colled
"saint of communist prisons" in communist Romania.
Keywords: Vasile Gafencu, memoirs, National Archives of Romania.

Este vorba despre un caiet care le
de 4 7 de file, de formatul şi
aspectul celor de şcoală (dictando), aflat în
custodia
Arhivelor
Naţionale
ale
României, la Arhivele Naţionale Istorice
Centrale, în fondul Amintiri, memorii şi
însemnări ale unor personalităţi despre
situaţia economico-socială şi politică din
România (mai cunoscut sub denumirea de
Colecţia 60, după codificarea de la Arhiva
Partidului Comunist Român, de unde
provine), dosarul nr. 487.
Ele sunt intitulate Amintiri din
timpul Războiului şi a revoluţiei privitor
Vasile Gafencu.
la Unirea Basarabiei cu România, datate
"31/03/1931 " şi semnate "V. Gafencu, fost deputat în Sfatul Ţării" .
Documentul nu a fost consultat înainte de 1990, ba chiar, pentru a camufla
identitatea reală autorului, deşi în inventarul arhivistic a fost trecut cu titlul
originar, la care a fost adăugată perioada relatării (1915-1918), numele a fost
modificat, trunchiat sub forma "V. Gafenco" (este vorba despre numele din
actele de stare civilă, care apare sub aceeaşi formă şi la fiul său Valeriu, în
conţine,

O variantă prescurtată a acestui text a fost publicată în ,,Patrimoniul istoric", revista Asociaţiei
Istoricilor "Nicolae Iorga" din Ungheni, nr. 8/2017 .
1
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de Securitate române), fapt care presupune o informaţie
nelaîndemână, specifică, ce arată în clar intenţiile arhiviştilor de la Arhiva
Partidului (de altfel de bună calitate, dar în acelaşi timp şi gardieni ai
secretelor).
După Revoluţia din 1989, memoriile au fost văzute, începând din anul
1998, când au fost comunicate publicului, de patru cercetători (noi fiind ultimul
dintr ei), iar informaţia cuprinsă nu a fost prezentată sau prelucrată în mod
specific niciodată. Prin urmare, această expunere are caracter inedit.
Nu există nici o indicaţie cu privire la maniera în care documentul a
ajuns în Arhivele Partidului şi nu am găsit nici o trimitere în acest sens. În mod
cert, el provine de la familie şi a fost adus în ţară odată cu refugierea ei. Putem
presupune, însă, fie că a fost confiscat cu prilejul vreunei percheziţii sau, mai
probabil, în urma acţiunii lui Pantelimon Halippa de strângere a acestui tip
documente, după eliberarea din închisoare.
Datarea memoriilor a fost făcută ulterior preluării: "31103/1931" (scris
cu creion albastru pe prima pagină), iar două dintre pagini (8 şi 9) au fost
subliniate cu creion roşu. Întrucât nu cunoaştem calea pe care documentul a
ajuns în arhive, nu cunoaştem nici originea adnotărilor. În tot cazul, ele pot fi de
tip operativ (Securitate), fie "de tip Stalin" (creioanele colorate ca indicator al
lecturii la cel mai înalt eşalon al Partidului) ori poate, mai probabil, combinate
(datarea la Securitate şi lectura la Partid).
Documentul acoperă deci perioada vara 1915 - când după un an de
război pe frontul caucazian eroul nostru s-a întors la Odesa, unde a fost angajat
ca electrician pe un vapor al Comandamentului Militar de Marină (rus) -,
continuă cu relatarea evenimentelor care au precedat şi însoţit Unirea
Basarabiei cu România şi se încheie cu activitatea sa ca deputat în Sfatul Ţării,
până la autodizolvarea de la sfârşitul anului 1918.
Este un document dens, scris într-un stil economic, precis dar în acelaşi
timp expresiv, în dulcele grai moldovenesc, care transfigurează pasiunea
momentelor trăite. El aşteaptă să fie prelucrat din punct de vedere istoric,
"despuiat" de informaţii, cum s-ar exprima un mare istoric şi arhivist precum
Aurelian Sacerdoţeanu.
În continuare, pentru a înţelege contextul vom reface sumar istoria
acelor ani pornind de la relatarea autorului şi o vom puncta cu citate din lucrare.
dosarele de

Siguranţă,

*
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În vara anului 1915, după
un an de război pe frontul
caucazian, Vasile Gafencu s-a
întors la Odesa, unde a fost
angajat ca electrician pe un vapor
al Comandamentului Militar de
Marină, şi aceasta îi va fi
ocupaţia până la alegerea ca
deputat în Sfatul Ţării.
A "intrat în strânsă
legătură" cu studenţii naţionalişti
basarabeni care îşi făceau studiile
acolo, între care Anton Crihan,
Vasile Cucoş, Dumitru Cărăuş,
Nicolai Ciomei, Dumitru Dron,
Anatolii Maimaş. Discuţiile erau,
pe de o parte, politice, şi priveau
opţiunile de alianţe ale României
în războiul mondial şi câştigurile
după încheierea lui. Iar pe de altă
parte, erau legate de cultura
naţională, Crihan fiind posesorul
multor cărţi româneşti "care ne Sus: Vasile, sora sa Vera (măritată Cucoş); jos:
distrau foarte mult".
cumnata lui Vasile, fiica ei, mama lui Vasile şi
În primăvara anului 1916,
a Verei, şi fiica Verei.
studenţii au fost mobilizaţi şi, după ce au urmat şcoala de sublocotenenţi
(praporşcişi), au fost trimişi pe diferite fronturi, "iar eu am rămas fără bunii mei
pri etini".
În vară, după intrarea României în război, la Odesa au sosit vapoare
româneşti care au adus diferite persoane, între care responsabili militari şi civili,
dintre care şi-i aminteşte pe: col. Boerescu şi căpitanii civili Gheorghiu şi
Barbacariu, cu care a avut numeroase discuţii politice. Totodată, pe măsură ce
se profila înfrângerea şi ocuparea Bucureştilor de către trupele germane, au
început să sosească refugiaţi, iar dintre ei şi-1 aminteşte pe deputatul Gheorghe
Meiteanu, pe care 1-a cunoscut la Hotelul "Internaţional". În discuţiile cu el,
Gafencu îşi manifesta îngrijorarea că unirea va fi greu de înfăptuit în condiţiile
în care soldaţii români de pe front sunt prost hrăniţi, un fapt constatat direct de
soldaţii basarabeni din trupele ţariste aliate. Deputatul
i-a răspuns că rolul
basarabenilor, bucovinenilor şi transilvănenilor ar fi nu să stăruie în această
percepţie, ci să afirme legăturile lor de sânge şi ca împreună cu regăţenii să
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contribuie la îmbunătăţirea situaţiei generale. "Bineînţeles cuvintele
Deputatului Meiteanu au fost pentru mine un imbold spre câmpul de luptă
naţionalistă şi mai mare".
Odată cu declanşarea Primei Revoluţii Ruse, naţionalităţile au început să
se organizeze. Gafencu nu avea cu cine, dat fiind că basarabenii erau risipiţi pe
la diferite vase şi greu de adunat. Urmărea însă ziarele, în special "Cuvânt
Moldovenesc", pe care îl primea cu regularitate. Astfel, află despre iniţiativa lui
Emanuel Catelly de organizare a unui Comitet Moldovenesc Studenţesc şi
Ofiţeresc, care invita pe toţi moldovenii din zonă să trimită delegaţi. Gafencu
şi-a luat delegaţie de la vaporul său şi a mers la adresa indicată. L-a cunoscut pe
Catelly şi a fost ales în comitet. La alegeri lupta a fost grea, dat fiind că
participanţii, după modelul luptei de clasă care se petrecea în Rusia, doreau ca
preşedinte al organizaţiei un soldat, în speţă pe Gafencu, iar nu un ofiţer, pe
Catelly, astfel că eroul nostru a trebuit să lupte împotriva propriei candidaturi:
"Trebuea să le dovedesc mult că nu trebue să facem cum. fac Ruşii, pentru că
noi Moldovenii suntem puţini şi (oameni) ofiţeri avem foarte puţini şi dacă nu i
vom respecta, v'om fi părăsiţi de dânşii şi nu v'om putea face nimic în
organizaţie. Li dovedeam că Catelly nu este un aristocrat, cum îl credeau ei, ci
un sătean din vecinatate cu mine." Astfel, Gafencu i-a convins pe soldaţi, care
I-au acceptat pe Catelly ca preşedinte, iar mai târziu acesta le-a devenit plăcut
tuturor.
Odată formată, prin delegaţii care soseau din toate părţile Imperiului,
precum Sevastopol sau Kiev, organizaţia strângea tot mai mulţi membri.
Comitetul a pregătit un miting, în vederea căruia studentele şi studenţii
moldoveni confecţionau steaguri tricolore pe care le marcau cu diferite
inscripţii. Pe lângă Ioan Pelivan şi Semion Murafa, care veneau mai des pe la
organizaţia din Odesa, de la Chişinău au sosit în ajun delegaţii Pan Halippa,
Vladimir Herţa şi Gheorghe Buruiană. Halippa, care avea tabelul abonaţilor la
"Cuvânt Moldovenesc", a discutat cu fiecare în parte despre ziar. Tot în ajun, a
avut loc o şedinţă cu delegaţia din Chişinău, în cursul căreia principala
problemă de dezbatere a fost reforma agrară, "care era aşa de încurcată, întru
cât nu se putea ajunge nici la o înţelegere." Astfel, ei au ales o comisie din care
a făcut parte şi Gafencu şi au continuat discuţiile toată ziua următoare. Autorul
nostru nu-şi mai aminteşte ce hotărâre au luat, însă reţine că Vladimir Herţa era
total împotriva ei 2 • La plecare, el l-a invitat pe Gafencu la Hotelul Petrograd,
unde era cazat împreună cu soţia, pentru a continua discuţiile. A motivat că în
calitate de jurist nu poate să subscrie la o asemenea hotărâre, iar interlocutorul
Fiind mare proprietar de pământ, probabil că Vladimir Herţa s-a opus unei reforme agrare
radicale.

2
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său i-a răspuns că "reformele să vor putea modifica, însă noi naţionaliştii
Moldoveni suntem hotărâţi să cedăm ori şi ce, numai să ne ajungem scopul
dorit şi să reuşim cu meitengul pentru care atât de mult am muncit." La aceste
cuvinte, Herţa s-a ridicat de pe scaun, i-a strâns mâna, s-a declarat fericit că
găseşte asemenea fii ai Basarabiei la Odesa, 1-a asigurat de solidaritatea sa şi
le-a urat succes în muncă.
Pe 1 Mai 1917 (stil nou\ soldaţii şi marinarii moldoveni s-au adunat la
un teatru de vară din oraş, unde au fost ţinute "diferite cuvântări bine pregătite",
apoi, în frunte cu căpitanul Catelly, ei au manifestat prin oraş într-o "exemplară
ordine, cu tricoloare Romaneşti" 4 , steaguri şi pancarte pe care erau scrise
lozincile: "trăească Republica federativă Rusă, trăiască Basarabia Autonomă şi
traiască România". Un asemenea miting nu mai fusese până atunci la Odesa, iar
românilor refugiaţi acolo "le curgeau lăcrămile de bucurie şi i aruncau pe
soldaţii Moldoveni cu flori şi batiste albe." În Piaţa Puşkin, lângă monument, au
fost întâmpinaţi de reprezentantul ucrainenilor, vârstnicul Dr. Luţenko, aflat în
fruntea unei delegaţii, care 1-a felicitat, sărutat şi îmbrăţişat pe preşedintele
Catelly, şi aşa "cum erau îmbrăţişaţi [au fost] ridicaţi în sus cu strâgăte enorme
de ura şi cu strigăte de Trăiască Basarabia Autonomă şi Trăiască Ucraina
liberă." Trecând prin faţa Hotelului Petrograd, la geam şi-a făcut apariţia Vasile
Stroescu, care a salutat tricolorul, pe preşedinte şi întreg mitingul, mulţimea a
strigat de mai multe ori "trăiască marele naţionalist Basarabean", iar o delegaţie
a mers în apartamentul său şi i-a urat viaţă lungă şi sănătate. Participanţii s-au
îndreptat apoi spre Catedrală, în faţa căreia, pe muzica interpretată de fanfara
militară moldovenească, s-a încins o horă a unirii, în care s-au prins "studenţi,
studente, ofiţeri, soldaţii şi marinarii Moldoveni în frunte cu capitanul Catelly",
apoi au încheiat într-o mare de entuziasm.
Pentru comparaţie, în aceeaşi zi la Iaşi, capitala a ceea ce mai rămăsese
din România, avea loc o manifestare similară, dar de mai mică anvergură, în
cursul căreia Cristian Rakovski, arestat anterior pentru acţiuni agitatorii, era
eliberat din închisoare de tovarăşii săi bolşevici.
După miting, organizaţia moldovenilor - din care făceau parte, între
alţii, în afară de Catelly şi Gafencu, Păscăluţă şi Ion Codreanu - a fost invitată
la toate reuniunile de interes obştesc ţinute la Odesa, iar Gafencu reţine una
regională la care au luat parte delegaţi din mai multe gubemii, ţinută cu ocazia
sosirii în oraş a lui Alexandr Kerenski, din Basarabia fiind trimisă o delegaţie în
frunte cu Vladimir Cristi, ultimul comisar gubemial, compusă din "absolută
majoritate străină de Moldoveni". Au fost purtate discuţii pe secţiuni naţionale,
3
4

18 aprilie stil vechi.
Aici şi în continuare, sub!. cu creion roşu.
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iar delegaţiile basarabene s-au întrunit şi au discutat situaţia Basarabiei. "Miamintesc cum Capitanul Catelly în mod glumeţ însă ameninţător îi zicea lui Dl.
Cristi, că să aibă în vedere să nu se facă politică multă Rusofilă în Basarabia,
căci avem în Odesa mai multe zeci de mii de soldaţi Moldoveni, şi v'om veni în
Basarabia şi v'om cere aspră socoteală pentru asemenea treburi." La întâlnirea
cu Kerenski, delegaţiile şi-au prezentat rapoartele, iar din partea basarabenilor a
vorbit Catelly, care "în cuvinte energice a cerut autonomia Basarabiei", pe care
gubernia a avut-o şi pe care trebuia să o aibă în continuare, o poziţie care nu era
tocmai pe placul delegaţiei venite din Basarabia.
Congresele de la Chişinău
Comunicarea avea loc nu doar dinspre Chişinău către Odesa, ci şi în
sens invers, organizaţia de acolo trimiţând delegaţi la toate congresele
desfăşurate la Chişinău. Astfel, Gafencu relatează participarea sa la Marele
Congres Ţărănesc Basarabean din mai 1917 5 . Cu acel prilej atmosfera era foarte
încărcată, dat fiind că "aproape majoritatea" participanţilor nu erau moldoveni,
ci de alte naţionalităţi şi, cu mari sforţări, a fost ales preşedinte Gheorghe
Buruiană. La congres veniseră mulţi "minoritari", împreună cu fruntaşii şi
programele lor, iar "naţionaliştilor moldoveni" le era imposibil să reuşească
ceva, aşa că s-au gândit să "rupă" adunarea şi să se mute în clădirea Zemstvei
Guberniale. Dat fiind că Gafencu era îmbrăcat în uniformă de marinar rus, se
bucura de o vagă popularitate şi era oarecum ascultat atunci când vorbea de la
tribună, motiv pentru care a fost împuternicit de colegii săi să facă propunerea
de despărţire, timp în care restul naţionaliştilor moldoveni s-au risipit prin sală
pentru a-1 susţine. Atunci când disputele adunării au atins un maxim, el s-a dus
la tribună şi, după ce a reuşit să potolească zarva, a spus: "Domnilor delegaţi,
întru cât pentru ziua de astăzi a fost chemat un congres moldovenesc şi prin sate
a fost înţeles greşit, că s'au trimis delegaţi ne Moldoveni, eu propun ca
Moldovenii, care sunt aici, să meargă în localul Zemstfei Guberniale unde ne
vom sfătui pentru viitorul congres, cum să se aleagă delegaţi." Naţionaliştii şi
moldovenii 1-au aprobat, în timp ce "minoritarii" au făcut un vacarm
nemaipomenit.
În noua sală, moldovenii şi-au ales biroul condus de Ion Codreanu, ca
preşedinte. Dat fiind că din partea guvernului rus la congres era delegat un
anume Sokolov 6 , iar evoluţia situaţiei nu-i convenea, a trimis după moldoveni
să se întoarcă şi să negocieze. Întrucât demersurile au rămas fără rezultat, s-a
deplasat el însuşi la gruparea moldovenilor, care s-au lăsat convinşi după ce
5
6

El a avut loc pe 21-24 mai.
El era trimisul Sovietului Deputaţilor Soldaţi şi Muncitori din Petrograd.
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trimisul guvernamental i-a asigurat că vor fi primiţi cu întregul lor birou şi că
adunarea nu se va opune autonomiei Basarabiei. Astfel lucrările congresului sau desfăşurat în bune condiţiuni, iar la sfărşit a fost votată autonomia
provmctet.
Înainte de a se întoarce la Odesa, Gafencu a fost rugat de naţionaliştii
din Chişinău să rămână şi la congresul unui alt corp social, cel al învăţătorilor 7 •
În ajun, de pe frontul românesc a sosit în uniformă de ofiţer vechiul său prieten
Anton Crihan, care 1-a întrebat care este cauza pentru care slăbise atât de mult.
I-a răspuns: "vino şi tu în luptele noastre şi vei slăbi şi tu mai tare ca mine."
După ce a fost pus la curent cu evenimentele, Crihan a spus că este nevoit să se
întoarcă pe front şi a promis că în maxim două săptămâni îl va vizita la Odesa.
Temele de dezbatere la "Congresul Învăţătoresc", ţinut şi el în sala
Zemsvei Gubemiale, au fost trei: predarea limbii române în toate şcolile
basarabene, tipărirea cărţilor cu caractere latine şi învăţătorii să urmeze două
luni de cursuri în limba română la Chişinău, pe timp de vară. Preşedinte a fost
ales profesorul Teodor Neaga, iar raportori ai proiectelor de învăţământ erau
Gheorghe Năstasă şi Ion Buzdugan. Era de aşteptat ca lupta să fie aprigă şi la
acest congres, şi aşa a şi fost. Învăţătorii nu se opuneau predării limbii române,
însă erau cu totul refractari scrisului latin, cu care le venea greu să se deprindă,
şi cursurilor, pe motiv că este vreme de război şi nu-şi pot lăsa familiile singure
atâta vreme, în timp ce naţionaliştii erau foarte hotărâţi să introducă cele trei
măsuri. Intervenţiile pro şi contra au polarizat sala umplută până la refuz şi au
generat un impas. A fost momentul în care a intervenit Gafencu, care a spus:
"Domnişoarelor şi Domnilor învăţători, eu ca mărinar a trebuit să umblu mai
[multe] ţări şi să văd mai multă lume, între care vedeam şi ţigani. Aceşti ţigani
D-lor nu sunt numai în Basarabia noastră, ci sunt în toate ţările şi în toată lumea
aproape. Şi după cum ştiţi n'au ţara lor, n'au Biserică şi nici şcoala lor. Ei D-lor
cu toate că acest neam e aşa de dezorganizat, ei nu şi pot pierde limba. Şi pentru
mine a fost foarte dureros când cineva mi-a zis dintre Moldovenii noştri că
limba moldovenească ar trebui desfiinţată de pe lume, că nu e frumoasă şi îi
saracă de cuvinte, bineînţeles acelă nu era învăţător caci dacă s'ar fi întâmplat
să-mi spună asemenea [cuvinte] un învăţător i aş fi raspuns că degeaba mai
poartă numele de barbat sau femeie. 1 Domnilor, d-ră spuneţi, că vă e greu a
învăţa sriftul latin şi mai bine să se tiparească carţile cu sriftul Rusesc. Oare
cam ce ar însemna acesta? 1 Domnilor ţările care au avut şriftul lor propriu ca
Germania şi altele, l'au lăsat şi au luat sriftul latin. Noi Moldovenii din contră
î'l lăsăm fiind că e al nostru propriu şi să luăm un srift străin Rusesc, pe care
chear şi ei Ruşii vor săi Iese şi se treaca la sriftul nostru latin. Pentru ce? pentru
7

Congresul Învăţătorilor Moldoveni a avut loc pe 25-28 mai 1917.
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că vă

e greu al învăţa? 1 D-lor eu sriftullatin l'am învăţat în două sari, cred că
şi unii dintre d-tră vor putea face aceasta, da nu în două sări ce în două luni şi
chear doi ani să staţi aici da trebue săi învăţaţi căci nu se poate ca două milioane
de [oameni din] popor cât este în Basarabia să stea la întuneric acuma când a
scăpat la lumină, din pricina la o mie jumătate s'au două mii de învăţători caţi
sunteţi în Basarabia. Faceţi un mare păcat că vă opuneţi, care n'ar trebui săi
faceţi ci cu dragoste ar trebui să învăţaţi şi să luminaţi poporul în limba lui, care
dacă ne ţi învaţao îţi vedea cât e de bogată şi frumoasă."
Cuvântarea a generat un mare entuziasm printre naţionalişti, iar
Vladimir Herţa a venit la el, i-a strâns mâinile şi i-a spus că "marele naţionalist"
Pavel Gore vrea să-I cunoască. Acesta l-a strâns în braţe şi l-a sărutat spunândui: "Domnule Gafencu ai vorbit ca un adevărat patriot al Neamului Românesc. Îţi
doresc fericire şi putere în viaţa dumnetale."
Au urmat alţii la cuvânt, dar atmosfera se schimbase. A încheiat Pan
Halippa, care plin de furie a spus: "Moldoveni! în astă seară veneam aici şi pea
aici pe langă fereastră m'au întrebat nişte berjari, D-le oare ce hălăgie s'aude în
casa asta? Le-am răspuns, aici îi adunarea ticăloşilor de Moldoveni măi! Că altă
n'am avut ce să le spun. Moldoveni! eu v'am aprins liunina în ţară şi dacă nu
sunteţi vrednici să vă luminaţi, eu o să vă zic vecinica pomenire, însă nu la toţi
ce numai la cei ticăloşi măi." Şi Gafencu adaugă: "Era o tăcere de moarte."
Discuţiile au luat astfel sfârşit, iar chestiunile principiale au fost supuse la vot şi
acceptate în unanimitate.

Cohortele moldoveneşti
Gafencu s-a întors la Odesa, unde la câteva zile a primit de la Pavel
Gore o carte de Istoria Românilor cu dedicaţie. Aşa cum promisese, studentul
sublocotenent Anton Crihan a venit la Odesa şi "a intrat şi dânsul în munca fără
preget care îl aştepta".
Obiectivul organizaţiei conduse de căpitanul Catelly a fost crearea
cohortelor moldoveneşti, acţiune laborioasă, întrucât era nevoie nu doar de tot
soiul de aprobări de la şeful gamizoanei, ci şi de negociere politică. Astfel, el a
făcut numeroase servicii gamizoanei şi comandamentului, între care trimiterea
benevolă pe front a unui batalion de moldoveni, participarea la menţinerea
ordinii în oraş timp de două săptămâni sau alte acţiuni în timpul revoltei
generalului Lavr Komilov.
Au fost înfiinţate 12 cohorte a câte 100 de soldaţi, conduse fiecare de un
ofiţer, iar Crihan a fost numit instructorul lor. Ele au fost trimise în judeţele
Basarabiei cu rolul de a păzi avutul şi a păstra ordinea publică, fiind "spaima
dezertorilor şi a bandelor care fugeau de pe fronturi", şi au funcţionat până la
sosirea Armatei Române.
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Marele Congres Militar Moldovenesc
După trecerea cohortelor de la Odesa în Basarabia, comitetele centrale
militare din Chişinău şi Odesa au hotărât convocarea Marelui Congres Militar
Moldovenesc, despre care autorul nostru îşi aminteşte că a avut loc în august
1917 la Chişinău 8 • Au fost trimişi delegaţi de pe toate fronturi le, chiar şi de la
Ţarskoe Selo, de unde a venit Nicolae Suruceanu. Ideile lor erau la fel de
diverse, iar lupta naţionaliştilor la fel de grea.
Gafencu, care era delegat din partea organizaţiei din Odesa, îşi aminteşte
9
că preşedinte a fost ales Vasile Ţanţu sau Vasile Cijevschi • Deşi congresul a
fost "foarte aglomerat şi agitat", naţionaliştii au reuşit să declare autonomia
Basarabiei şi să aleagă 37 de deputaţi pentru Sfatul Ţării, în care deţineau
majoritatea absolută. A fost formată o comisie pentru organizarea Sfatului Ţării
condusă tot de Ţanţu, după cum îşi aminteşte memorialistul nostru, cu scopul de
a găsi un local pentru desfăşurarea lucrărilor forului reprezentativ al provinciei
şi a rechiziţiona în oraş camere pentru deputaţi.
Participanţii la congres locuiau în clădirea Şcolii Eparhiale, iar ideile
"naţionaliştilor" nu făceau unanimitate, cel puţin într-un punct pe agendă, aşa
cum o indică relatarea autorului nostru: "Mi-amintesc cum m'am dus într-o
seară să dorm în acea şcoală cu secretarul congresului cu C. Lungu, pe care îl
credeam de naţionalist, la congres. După ce am discutat cu dânsul toată noaptea
despre Unire şi că trebue să facem Unirea, dânsul tocmai despre ziu îmi spune
că nu este cu toate însă cu Unirea nu. Şi că el îi contra Unirei cu desăvârşire.
Atunci iam zis, bine prietini atunci îmi pare foarte rău că ţeam picat aşa de bine
şi ţeam spus toate dorinţele mele. Mă vedeam cu dânsul, fiind că era şi dânsul
Deputat, însă am fost adversari până când a disparut din Chişinău."
Gafencu s-a întors la Odesa, unde a fost convocat Comitetul pentru
alegerea deputaţilor. Congresul Militar de la Chişinău hotărâse acordarea a 12
locuri pentru organizaţiile militare, din care Odesei îi reveneau 4. Preşedinte al
adunării a fost desemnat Nicolai Sacară, iar cei aleşi au fost Ion Păscăluţă,
Vasile Gafencu (cu unanimitate), Nicolai Sacară (cu o abţinere) şi
sub locotenentul Oroianu (cu un vot împotrivă şi patru abţineri). Catelly, care
era prezent, a fost rugat cu insistenţă să candideze, dar "nici într'un caz n'a vrut
pe motivul că nu poate să paraseasca Odesa fiind legat acolo cu familia şi multă
gospodărie." Înţelegem din subtext că reacţia lui i-a lăsat memorialistului nostru
o imagine negativă.
În fapt, el a avut loc pe 20-27 octombrie (stil vechi) 1 2-9 noiembrie (stil nou) şi în literatura
apare adesea sub denumirea de Marele Congres Ostăşesc.
9
Varianta din urmă este cea corectă.
8

istorică
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Convocarea Sfatului Ţării
La 21 noiembrie 191 i 0 a fost convocat Sfatul Ţării, iar lupta pentru
alegerea preşedintelui a fost aprigă în discuţiile pe secţiuni. A fost format
Blocul Moldovenesc, care era majoritar şi îl susţinea pe Ioan Pelivan, în timp ce
opoziţia îl propunea insistent pe Ioan Inculeţ. S-a ajuns astfel într-un punct
critic, iar pentru a-l depăşi, Pelivan a rugat Blocul să-I voteze pe contracandidat,
"că Dumnealui va fi cu noi în chestiunile naţionale şi nu v'om avea aşa de mare
luptă cu opoziţia". Blocul a cedat şi astfel s-a trecut la deschiderea lucrărilor
Sfatului Ţării, al cărui preşedinte de vârstă a fost ales N.N. Alexandri, iar
Inculeţ a fost ales preşedinte prin votul secret al aproape tuturor deputaţilor.
Entuziasmul membrilor Blocului era "de nedescris" şi au fost ţinute cuvântări
cu caracter naţional, între care s-a distins cea a lui Pelivan.
A fost format apoi guvernul, în frunte cu Pantelimon Erhan, de care
Blocul Moldovenesc "nu era tocmai satisfăcut". Şedinţele Sfatului Ţării aveau
loc zi şi noapte şi priveau chestiuni de organizare. Astfel a fost constituită
Armata Moldovenească din soldaţi care soseau din toate părţile Rusiei,
formându-se batalioane, regimente şi "batarci".
Când Sfatul Ţării era satisfăcut că va avea o armată proprie care să apere
Basarabia, în regimentele moldoveneşti şi-a făcut apariţia Ilie Cătărău, care a
început să formeze comitete soldăţeşti şi să le îndrepte împotriva sa 11 • Basarabia
era atunci împânzită de bande de soldaţi dezertori de pe front care făceau
dezastru prin sate, iar aventurierul respectiv punea hotărârile Sfatului în
discuţie, stimulând anarhia. Soldaţii moldoveni nu mai păzeau podurile şi liniile
de cale ferată, iar bandele de dezertori, de pe frontul românesc în special, aveau
intenţia să le arunce în aer pentru a tăia alimentarea frontului şi a forţa astfel
încheierea războiului. Înţelegând că pe Armata Basarabeană nu se mai putea
conta şi că exista pericolul afundării în haos, Sfatul Ţării a discutat critica
situaţie circa trei zile şi a început să se gândească la ajutor străin 12 •
Primii vizaţi au fost ucrainenii, la care pe atunci starea de dezagregare a
armatei era sensibil mai scăzută, şi erau vizate regimentele ardeleneşti, formate
şi echipate la Kiev, compuse din foşti soldaţi în~armata austro-ungară prizonieri
în Rusia. "Opoziţia se opunea cu înverşunare." In cuvântul său, Halippa a spus:
"noi Moldovenii nu ne uităm peste Prut, ci peste Nistru, însă vrem binele pentru
Basarabia şi pentru aceia stăruim." În replică, deputata [Nadejda] Grinfeld, din
partea Partidului Socialist Revoluţionar, "s'a suit pe tribuna şi aplaudând, ironic
10

Stilul vechi, 4 decembrie stil nou.
El făcea parte din Regimentul 1 lnfanterie Moldovenesc.
12
Discuţiile au avut loc în a doua jumătate a lunii decembrie 1917.
11
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pe Domnul Halippa, spunea: Îmi pare bine că aud pe Dl. Halippa spunand de pe
tribună, că nu se uită peste Prut, ce peste Nistru. Domnilor, e adevărat că armata
Dumneavoastră nu e de nimic şi n'avem nimic în contra să aduceţi armată
străină însă să nu fie Români. Aduceţi pe cine vreţi numai Romani să nu fie."
A luat cuvântul şi Gafencu: "Domnilor Deputaţi, nouă Moldovenilor ni
s'a pus pecetea pe frunte la fie care, că suntem separatişti şi că vroim să ducem
Basarabia la Romania şi altele. Nu e chip să vorbeşti un cuvânt despre Romani,
ordeunde ar fi acei Romani, din Regat, Transilvania sau Bucovina, căci pe dată
eşti lovit cu aceia că vroeşti să duci Basarabia la Romania. Domnilor e vorba
despre un ajutor străin şi Doamna Grinfeld ne spune sus şi tare că putem să
cerem şi să aducem ajutori ori deunde, numai Romani să nu fie. Vreau să întreb
pe Doamna Grinfeld, dacă cerem noi ajutori de la Ucraineni şi acei Ucraineni,
ne trimit nouă pe acei soldaţi Transilvăneni, ce ai zice dumneata doamnă
Grinfeld că nu vrem să i primim pentru că sunt Romani? 1 Domnilor Deputaţi,
Doamna Grinfeld ne da voe, să aducem ajutori dela ori şi cine, numai Romani
nu. Adică putem să aducem Ruşi, Poloni, Ucraineni, Sârbi şi macar din China
să aducem numai Romani să nu fie. Domnilor oare aceasta nu e pentru noi o
obidă prea mare? Cum? putem să aducem ori pe cine numa fraţi de ai noştri să
nu fie căci să supără D-na Grinfeld? 1 Doamnă Grinfeld da unde te afli şi ce
vorbeşti? Domnilor sus şi tare trebue să cerem, numai pe fraţii noştri
Transilvăneni de la Chiev."
Gafencu relatează în continuare: "Sala Sfatului Ţării era arhi plină în
acea seară şi Blocul Moldovenesc şi lume din sală aplauda şi strigau bravo aşa
trebueşte, cu atâta entuziasm că aproape părea că nu mai sunt alte neamuri în
Chişinău fără de cât Moldoveni." Deputata socialist-revoluţionară i-a replicat la
rându-i, naratorul nostru nu-şi aminteşte ce, fapt care a provocat o nouă reacţie
din partea sa: "Domnilor de când mă aflu în acest Parlament, tot timpul aud pe
Doamna Grimfeld [Grinfeld] cu asemenea diclaraţii de la numele acelui Partid
Socialist Revoluţionar şi tot timpul ne compară pe noi cu o mare burjoazie. Aş
vrea să o întreb pe Doamna Grinfeld, dacă am încerca noi să expropriem şi
clădirile [de] pe la oraşe după cum expropriem moşiile şi inventarul, oare
doamna Grimfeld n'ar zice atunci că nu mai este socialistă, ci o capitalistă de
clasa întâia? Cred că aşa ar zice." Apoi, Ion Codreanu a ironizat-o pe deputată
în limba rusă, căci ea "nu poseda limba Română", iar aceasta i-a replicat
numindu-1 "huligan". Şi întrucât Codreanu a continuat făcând apel la ruperea
adunării, ambii au fost aduşi la ordine de preşedintele Inculeţ. S-a iscat astfel un
mare scandal şi, deşi preşedintele şi unii deputaţi au căutat să calmeze spiritele,
deputaţii evrei au părăsit parlamentul, unde s-au reîntors abia după intrarea
trupelor române în Basarabia.
153
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia XIII 1 2018

Batalionul Ardelenesc
În ciuda acestui conflict, a fost luată hotărârea de a solicita de la Kiev
regimentul de ardeleni 13 • Când în dimineaţa zilei de 6 ianuarie 1918 a sosit la
Chişinău primul batalion, în gară a fost întâmpinat cu gloanţe de către
14
"Bolşevici şi parte din stricatele Regimente Moldoveneşti" • Agenţii bolşevici
au comunicat telefonic regimentelor moldoveneşti că "vin Românii să le ea
sloboda", iar soldaţii şi populaţia civilă au mers la gară în completă dezordine.
Gafencu, care aflase mai târziu, s-a îndreptat şi el într-acolo, iar spectacolul care
i s-a înfăţişat era dezolant: soldaţii ardeleni, dezbrăcaţi şi descălţaţi erau conduşi
de bolşevici cu armele la spate către locul de arestare, Seminarul Teologic.
Ultimul lucru pe care puteai să-I faci atunci era să te declari deputat în Sfatul
Ţării sau să fii recunoscut ca atare, căci erai arestat pe loc, după cum s-a
întâmplat cu Anton Crihan şi 1. Tudor. Îndreptându-se către gară, Crihan a
întâlnit trei cazaci care, în drum spre locul de arestare, maltratau un ofiţer
ardelean. Recunoscându-1 pe Crihan ca fost ofiţer rus tranzlator, ardeleanul i-a
cerut să-I ajute, ceea ce el a şi făcut, interpelându-i pe bolşevici: "Bine
tovarăşilor, îl arestaţi nu e nimic, însă la ce ucideţi omul?" Aceştia s-au aruncat
asupra lui întrebându-1 cine este, I-au dezbrăcat şi, când au văzut că este ofiţer,
I-au lovit cu paturile de armă şi pumnii şi au vrut să-I ucidă pe loc. După multe
rugăminţi, au cedat şi I-au dus şi pe elia Seminar, unde I-au predat unui soldat
moldovean de origine. După alte rugăminţi, acesta s-a învoit să-i dea drumul lui
Crihan ~i a plecat din Chişinău rară ca vreunul dintre prietenii săi să ştie.
In seara aceleiaşi zile, deputaţii Blocului Moldovenesc s-au întâlnit în
şedinţă secretă în cabinetul preşedintelui Zemstvei Judeţene 15 . După ce au
stabilit cine lipseşte şi din ce motive, au discutat situaţia şi au hotărât
"trimiterea a trei Deputaţi pe ori ce căi la Iaşi, spre a cere Armată Română în
Basarabia". Astfel au fost împuterniciţi Vasile Ţanţu, Gheorghe Buruiană şi
Mihail Minciună, care au plecat imediat.
Tensiunea în care se aflu naţionaliştii era maximă, după cum o arată
episodul relatat de Gafencu, petrecut pe 7 ianuarie. Mergând să-I caute pe
Crihan, eroul nostru a ajuns la Palatul Libertăţii, unde a asistat la o încăierare a
unui bandit pe nume Kotovski cu Ion Buzdugan, şi care ajunsese pe punctul în
care primul îl ameninţa pe secretarul Sfatului Ţării cu revolverul, iar Pan
Halippa, conştient că nu este cazul să se irosească în dispute inutile, se punea
între ei spunând: "da distul cu atâta discuţii de astea."

13
14

15

Decizia a fost luată într-o şedinţă secretă a Sfatului Ţării din 21 decembrie 1917.
La luptă au luat parte şi soldaţi din Regimentul 1 Infanterie Moldovenesc.
Dr. Daniel Ciugureanu.
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De acolo, deputatul Nicolae Ciomei şi Gafencu au mers la Seminarul
Teologic, unde avea loc o şedinţă a bolşevicilor 16 conduşi de Perper 17 ,
Levinzon 18 şi Kobak 19 . La ea au asistat şi alţi membri ai Sfatului Ţării, printre
care Ioan Inculeţ şi Pantelimon Erhan, şi cu toţii au cerut eliberarea lui Anton
Crihan. Bolşevicii spuneau că nu ştiu nimic de el şi că singurul deputat arestat,
1. Tudor, fusese eliberat.
În seara aceleiaşi zile, Gafencu a aflat de la studentele la Universitatea
Iaşi, [Iulia] Bujoreanu, [Tatiana] Tocan şi Zaharieva, care "făceau pe fictivele
surori de caritate la Bolşevici şi ne aduceau nouă toate hotărârile lor", că Ioan
Pelivan (ministrul de externe al Republicii Moldoveneşti), Ion Buzdugan
(secretarul Sfatului Ţării) şi Gafencu însuşi trebuie să plece imediat din
Chişinău, căci sunt condamnaţi şi urmăriţi de bolşevici şi Comitetul Central
Ostăşesc Moldovenesc, al cărui preşedinte era C. Lungu, "prietinul" cu care
Gafencu discutase la Şcoala Parohială în timpul Marelui Congres Militar
Moldovenesc.
În România
Astfel, la orele 21.00 în locuinţa lui Gafencu s-au strâns Ioan Pelivan,
Ion Buzdugan, 1. Văluţă, Nicolai şi Mihail Suruceanu şi alţii. Având arme
asupra lor, cei trei vizaţi au plecat imediat spre Mănăstirea Suruceni călăuziţi de
sublocotenentul Mihail Suruceanu, care de loc era de acolo. Au mers pe jos,
trecând de-a dreptul prin vii şi livezi, iar pericolul era mare, căci bolşevicii erau
cazaţi prin cramele care se aflau pe lângă acele plantaţii şi "împuşcau mereu în
stânga şi dreapta noastră." Bolşevicii nu erau însă singurul pericol: "Miamintesc cum printr-o livadă fiind că era poleiu mi s au alunicat picioarele şi
căzind mi-a ajuns întâi capul şi apoi picioarele la pământ, căderea mi-a fost aşa
de tare întru cât credeam că nu mă voi mai putea ridica. Mai departe trecând o
râpă adâncă, s a alunicat Dl. Pelivan şi ajungând de-a răstagolul în fundul râpii
a oftat din greu şi a zis: Domnilor dacă voi scapa cu veaţă şi din această
Este vorba despre o şedinţă a Comitetelor Reunile ale Organizaţiilor Revoluţionare din
între care cea mai importantă era Secţia Frontului (Front Otde/) Românesc a
Rumcerod-ului din Odesa. În perioada evenimentelor descrise, termenul "bolşevic" era aplicat
nu doar membrilor partidului, ci şi bandelor înarmate.
17
Preşedinte al Secţiei Frontului (Front Otdel) Românesc a Rumcerod-ului din Odesa, cismar
din acel oraş, civil, n-a purtat niciodată uniforma militară.
18
D. Levenzon, soldat, a fost şef al Garnizoanei Ruse din Chişinău (decembrie 1917 -începutul
lui ianuarie 1918), nu făcea parte din organizaţia bloşevică, dar asemeni gamizoanei pe care o
conducea, trecuse de partea Guvernului Sovietelor.
19
Conform altor surse, numele lui era Kaabak, şi era şef al Statului Major al Secţiei Frontului
(Front Otde/) Românesc a Rumcerod-ului din Odesa.
16

Chişinău,
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călătorie, să ştiţi că o să am zile multe de trăit. Mergeam şi-1 căinam pe
Deputatul Crihan pe care-I credeam ucis de Bolşevici cu consimţământul
Comitetului menţionat."
La ora 1.00 din noapte au ajuns la Suruceni şi, în marginea satului, au
stat în cumpănă unde să meargă. Dat fiind că se temeau ca la sublocotenentul
Suruceanu acasă să nu fie cazaţi bolşevici, au mers la mănăstire, unde era mai
puţin probabil să dea peste ei. Suruceanu s-a dus să vadă care este situaţia şi să
vorbească cu stareţul Dionisii 20 , care apoi le-a deschis portiţa din spatele
mânăstirii şi i-a poftit înăuntru. El le-a dat ceva de mâncare şi le-a spus că în
seara zilei de 6 ianuarie l-a primit şi condus spre Liovo (Leova) pe Anton
Crihan. "Ne-am ridicat cu toţii în picioare şi ne faceam cruce de bucurie că ne
este în viaţă tovarăşul pe care îl credeam perdut."
Pe 8 ianuarie, la orele 4.00 dimineaţa, preasfinţitul le-a dat o căruţă cu
cai şi "vezeteu" pentru a merge la Leova, care în acel timp era ocupată de
trupele române cu acordul generalului Dmitri Şcerbaciov, comandantul Armatei
Ruse de pe frontul român 21 • Fiind întuneric beznă, la ieşirea din curtea
mănăstirii caii au alunecat pe pietre, căruţa s-a răsturnat, iar mâna lui Mihail
Suruceanu a fost dislocată din umăr. A fost nevoit să se întoarcă la mănăstire,
iar cei trei împreună cu vizitiu} şi-au continuat drumul. Călătoria era
primejdioasă, căci aveau de trecut prin numeroase sate şi se temeau să nu
întâlnească bolşevici, iar pentru a-i ocoli, înainte de a intra în vreo aşezare au
folosit stratagema de a întreba dacă acolo nu sunt cumva tovarăşi bolşevici deai lor şi, în funcţie de răspuns, treceau prin sat sau îl ocoleau. Astfel, la orele
21.00 au ajuns la destinaţie fără alte peripeţii.
La marginea localităţii au fost opriţi de patrula română, care i-a dus la
comandament. Comandantul i-a primit şi la orele 24.00 le-a dat o trăsură şi un
ofiţer cu care au plecat la Huşi, unde au ajuns pe 9 ianuarie la 4.00 dimineaţa şi
unde I-au găsit şi pe Anton Crihan. Acolo, comandantul le-a pus la dispoziţie un
automobil şi un ofiţer cu care au plecat la Iaşi, unde se afla guvernul român.
La destinaţie au găsit şi delegaţia ("solia") trimisă de Cabinetul
Zemstvei Judeţene, compusă din Ţanţu, Buruiană şi Minciună. S-au sfătuit cu
toţii, au trimis delegaţii pe la diferite ministere şi, în fine, au redactat o
proclamaţie împreună cu Dr. Petre Cazacu şi generalul Constantin Prezan,
comandantul suprem al armatei. Actul era scris pe trei coloane: prima în limba
română cu caractere latine, a doua în limba română cu caractere slave şi ultima

Numele său este Dionisie Erhan.
Din decembrie 1917, aici fiind un mare depozit român de cereale care fusese atacat de
bandele de soldaţi ai dezintegratei armate ruse care părăseau frontul.

20

21
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în limba rusă. Documentul explica scopul intrării trupelor române în Basarabia
şi, multiplicat, urma să fie aruncat din aeroplane.
Intrarea trupelor române în Basarabia
Armata a fost trimisă în Basarabia şi s-a îndreptat spre Chişinău, iar
Gafencu şi colegii săi au ajuns la Gara Ghidighici pe 13 ianuarie 1918 unde,
fiind în posesia unei recomandări ("plic") din partea Guvernului Român, în
speţă a ministerelor de Interne şi Război 22 , prin intermediul lui Ion Pelivan au
luat legătura cu comandantul armatei, generalul Ernest Broşteanu, care se afla
deja acolo. Generalul le-a spus că în ziua precedentă, pe 12 ianuarie la orele
12.00, într-un automobil a sosit o delegaţie condusă de Ioan Inculeţ
(preşedintele Sfatului Ţării), care a cerut explicaţii cu privire la scopul prezenţei
armatei române 23 • Broşteanu i-a răspuns că "sunteţi în conjuraţi din toate părţile
şi până mâine orile două spre zeci dacă numi predaţi oraşul, deschid foc peste
oraş." În acest timp, grupul lui Gafencu a aşteptat în trenul cu care venise.
Pe 13 ianuarie la ora stabilită a sosit o nouă delegaţie condusă de
Pantelimon Erhan (prim-ministrul guvernului) care a declarat că predă oraşul.
Probabil că lui Broşteanu i s-a cerut să intre printr-un punct anume, ceea ce ar fi
reprezentat o limitare a demonstraţiei de forţă dorită, de aici şi reacţia sa: "întru
în oraşi pe unde vreau şi cum vreau. Intru cu muzică şi de va fi o împuşcătură
dintr' o casă ceva vor fi înconjurate zeci casă şi a zecea om fi în împuşcat."
Seara, grupul lui Gafencu a intrat în oraş pe muzică de fanfară împreună cu
armata, care a fost întâmpinată de populaţie cu pancarte pe care scria "bine aţi
venit", şi care până la orele 24.00 a ocupat gara şi toate instituţiile.
Redeschiderea lucrărilor Sfatului Ţării
Pe 14 ianuarie a fost reluată activitatea parlamentară, iar atmosfera se
schimbase: deputaţii Blocului Moldovenesc "erau foarte veseli, iar opoziţia din
contră". La deschidere a venit şi generalul Broşteanu, care a justificat scopul
prezenţei trupelor sale: "armata Română a venit fiind chemată de
Dumneavoastră, spre a vă păstra ordinea, liniştea ca să puteţi Dumneavoastră
Sfatul Ţării, lucra. Când nu ţi mai avea nevoe de armată, mi-ţi spune, şi armata
va pleca. Deci pentru aceasta a venit armata Romana şi eu Vă doresc spor la
muncă." Raporturile de forţe se modificaseră şi ele: guvernul a fost înlocuit, la

Autorul vorbeşte despre un singur minister, în fapt fiind vorba despre două diferite.
Trupele moldoveneşti primiseră ordin din partea Comandamentului Rus, în speţă a Front
Otdel-u!ui, care manifesta tendinţa de a-şi subordona Comisariatul Militar al Sfatului Ţării, să ia
poziţie de luptă, dar nu I-au respectat.

22
23
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conducere fiind ales Daniel Ciugureanu din partea naţionaliştilor 24 • A fost apoi
declarată Republica Moldovenească Independentă 25 , astfel provincia
"pregătinduse pentru Unire".
Preparativele aveau loc însă mai greu, dat fiind că într-un interval scurt,
Guvernul Român de la Iaşi s-a schimbat de trei ori, ultimul fiind cel conservator
condus de Alexandru Marghiloman. Opoziţia a profitat de situaţie pentru a
acuza Blocul Moldovenesc că "vreţi să vindeţi Basarabia Liberă Romaniei
Conservatoare şi Aristocrate." Gafencu adaugă: "Luptele erau grele."
În acest moment critic s-a auzit că la Chişinău va veni Constantin Stere,
iar Blocul "s a bucurat mult, că îi vine un mare ajutor". În ziua sosirii sale,
deputaţii naţionalişti i-au ieşit cu automobilele în întâmpinare la Gara
Ghidighici, au dat banchete în cinstea sa, iar Stere a făcut acelaşi lucru cu întreg
Sfatul Ţării. El "a început a împăca opoziţia cu Blocul şi pregătirile pentru
Unire au început a merge mai uşor." Stimat şi simpatizat de toate părţile, marele
basarabean a fost proclamat ca deputat al Sfatului Ţării.
Când preparativele au luat sfârşit, în ajun au sosit la Chişinău primministrul Marghiloman şi alţi demnitari ai Statului român. Pe 27 martie 1918 a
fost deschisă şedinţa Sfatului Ţării, şeful guvernului român a ţinut un discurs
apoi s-a retras, pentru a lăsa adunarea să delibereze. Fracţiunea Ţărănească a
cerut vot închis, în timp ce Blocul Moldovenesc s-a pronunţat pentru vot
deschis, nominal, după cum a fost şi hotărât, fapt care a provocat trecerea unei
părţi din deputaţii Fracţiunii la Bloc. "Votarea era cu mare entuziasm, întreg
Blocul îl aplauda pe acel care să pronunţa cu cuvântul Da 26 • Deputaţii Blocului
stăteau în tot timpul votării în picioare." Cu acelaşi prilej, reprezentantul
polonezilor, deputatul Dutkevici, a spus: "Votezi pentru Unirea Basarabiei cu
România pe vecinicie şi Doresc neamului românesc, ceia ce doresc şi neamului
meu Polişei. Strigătele de urale şi de traească Polişa erau grandioase cateva
minute."
După votare, prim-ministrul Marghiloman a fost invitat din nou, iar
preşedintele Inculeţ i-a adus la cunoştinţă că Sfatul Ţării "a unit pentru
vecinicie Basarabia, cu Muma ei România." Ioan Buzdugan, secretarul forului
legislativ, a citit apoi Actul Unirii, care prevedea unele condiţii, iar şeful
executivului României a declarat că "primeşte Actul de literă în literă şi de
cuvânt în cuvânt." După proclamare, "parada şi entuziasmul era nedescris de
mare. Aeroplanele zburau pe deasupra Chişinăului şi a Palatului Sfatului Ţării,
aproape printre copaci", iar seara Marghiloman a dat un mare banchet pentru
24
25
26

Pe data de 19 ianuarie 1918.
Pe data de 22 ianuarie 1918.
Subl. autorului.
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deputaţi,

care a avut loc în Palatul Nobilimii

şi

au fost

ţinute

mai multe

cuvântări.
După

Unire, preşe
dintele Sfatului Ţării, Ioan
Inculeţ, şi prim-ministrul
Republicii Moldoveneşti,
Daniel Ciugureanu, au
fost numiţi miniştri ai
Basarabiei în Guvernul
Român, iar în locul lor au
fost aleşi Constantin Stere
(ca preşedinte) şi Petre
Cazacu (ca prim-director).
Sfatul Ţării a rămas în
funcţiune
pentru două
obiective, în vederea că
rora au fost constituite
două
com1sn: reforma
Vasile la Congresul Învăţătorilor de la Sângerei, 1930
agrară şi cea constituţio
(stânga sus)
nală, apoi a plecat în
concediu de vară. După ce a lucrat puţin timp, Comisia Constituţională s-a
autodizolvat, iar Comisia Agrară a lucrat până în toamnă, când şi-a încheiat
lucrările . Sfatul Ţării a fost apoi convocat şi au fost votate reforma agrară şi
unirea fără condiţii.

*

Acestea sunt memoriile lui Vasile Gafencu, fost membru al Blocului
Moldovenesc, principala grupare politică din a Sfatului Ţării, intitulată
"naţionalistă", cu un termen care încă nu căpătase conotaţiile de ocară pe care le
are astăzi, sensul său fiind de patriotic, unionist şi ataşat ideii de românitate. Ele
reprezintă practic testamentul său politic, căci este vorba despre singurul
document autobiografic de aceste proporţii cunoscut a fi elaborat de marele
unionist, o mărturie peste timp din care transpare nu doar pasiunea actorului
acelor întâmplări, ci şi dovada că oamenii cărora eroul nostru li s-a alăturat şi
împreună cu care a lucrat au făcut ceea ce se face în mod obişnuit în politica
majoră: să combine angajamentul personal cu eficacitatea practică în slujba
unui ideal, fiind exemplu de reuşită şi modele perene.
Ar mai fi de spus că Vasile Gafencu a fost exterminat de sovietici în
1942, într-un lagăr de "reeducare prin muncă" din Gulag, şi că fiul său Valeriu
a avut un destin similar, stărşind, în 1952, într-o închisoare de "reeducare în
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sistem Piteşti" (prin tortură), la TârguOcna. Dar despre acest subiect, poate cu
un alt prilej .
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Operaţiunile

militare ale "Grupului Cerna" în sectorul Cerna,
15 august- 23 noiembrie 1916
Dr. Tudor RĂŢOI

The Military Operation on the "Cerna Group" in the Cerna Sector, between 15
August and 23 November 1916
Abstract
The epic of the Cema Group is the history of some units of the Romanian
Army who fought under the name Cema Group or Cema Division, in 1916, in the First
World War, in the most westem ofthe Romanian front.
The Cema Group participation in the First World War includes three distinct
periods: the first stage is to defend the borders against the enemy trying to break it, the
second stage represents one of the glorious moments of 1916 Campaign in the First
World War on the Romanian front- the Cema Group withdrawal for 13 days between
23 November and 6 December 1916, on the lineout defended up to lzbiceni on Olt
river, lacking supplies and ammunition, surrounded by enemy armies, result of
operations of the Jiu and the third stage is represented by the imprisonment of almost
two years, in the camps in Germany and Austro-Hungaria.
Keywords: Cema Group, First World Warm, Romanian westem front, 1916
Campaign, general Ioan Dragalina, colonel Teodor Tautu

Pentru istoria românească intervalul de timp 15 august 1916 - 11
noiembrie 1918 şi chiar mai mult, până la 4 august 1919, are o semnificaţie
specială. Această perioadă, în care a avut loc participarea României la Primul
Război Mondial, a reprezentat parcursul care, prin măreţia înfăptuirilor, rareori
a fost egalat în viaţa poporului român. Graţie acestor înfăptuiri, la capătul celor
aproape trei ani de efort încordat, pe fronturile de luptă şi în spatele lor, s-a
realizat România Mare, statul intrat în conştiinţa publică românească drept
momentul suprem al destinului românesc în istoria europeană şi în lumina
căruia războiul mondial a devenit pentru români Războiul Reîntregirii Naţional
Statale.
Constituind fundalul pe care s-au maturizat condiţiile desăvârşirii
statului naţional unitar român, războiul din anii 1916-1918-1919 a chemat la
acţiune întreaga suflare românească, indiferent de clasa socială şi politică a
participanţilor, de nivelul lor de cultură, de mentalitate şi de stare economică.
Spaţiul românesc, în ansamblu, a intrat în desfăşurarea evenimentelor, pe
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acestora fiecare zonă, fiecare metru de pământ având
însemnătatea sa proprie.
Diviziei 1 din Armata Română, căreia i s-a mai spus şi "Grupul Cema",
i s-a rezervat ca teatru de operaţiuni partea de sud-vest a ţării, la extrema stângă
a Armatei 1. Misiunea ei era să înainteze puţin şi să ocupe solid poziţiile de la
ieşirile trecătorilor, formând în regiunea Argeşului şi Sibiului un pivot puternic,
în jurul căruia, sprijinit pe el, armatele a II-a şi a IV-a să execute mişcarea de
înaintare şi ocolire cu direcţiile nord şi vest ocupând Transilvania şi fixându-se
de-a lungul Mureşului 1•
Acţionând la extrema stângă a Armatei 1 şi pe un teren foarte accidentat,
Divizia 1 pe de o parte avea de ocupat cât mai solid malul nordic al Dunării,
defileul Cemei şi înălţimile de la nord de Mehadia şi să facă, astfel, imposibilă
trecerea pe aici a inamicului, care ar fi ameninţat flancul nostru stâng, iar, pe de
a~tă ~arte, în condiţiile în care celelalte trupe române ar fi înaintat, să înainteze
ŞI ea .
În componenţa Diviziei intrau următoarele subunităţi: Regimentul 17
Infanterie (care trebuia să ocupe sectorul Schela Cladovei - Vârciorova),
Regimentul 57 Infanterie (pentru sectorul de la Siliştea până la meterezele lui
Tudor de la Negruşa), Regimentul 1 lnfanterie Dolj (destinat sectorului Negruşa
- Vârful Cocoşului) şi Regimentul 31 Infanterie Calafat, cantonat la Cireşu.
Pe lângă aceste regimente, Divizia 1 mai cuprindea şi 9 baterii de
artilerie (2 de câmp la Gura Văii şi Vârciorova, o baterie la Siliştea şi alta la
Negruşa, o baterie de 53 mm la Vârful Cocoşului, una de 63 mm la Meterezul,
o baterie de obuziere de 105 mm pe dealul Dumbravei la Vârciorova şi 2 baterii
grele pe dealurile Stăruirea şi Şimian) 3 .
Cât priveşte inamicul, în faţa Diviziei 1 se afla Brigada 21 O Miliţii,
aflată în defileul Orşovei şi sectorul Cema, unitate formată din 4 batalioane, un
sfert de escadron, 4 baterii şi 2 bărci cu motor puse sub comanda comandorului
Ripke. Din rândul acestor formaţiuni, mortierul austro-ungar "Almos" este cel
care a executat primul bombardament asupra Severinului şi asupra comunelor
Gura Văii şi Vârciorova4 .
La intrarea ţării în război, în fruntea Diviziei 1 se afla generalul Ioan
Drăgălina, patriot originar din Banat (Caransebeş), unde se născuse la 16
decembrie 1860, trecând, ca mulţi alţi bărbaţi însufleţiţi de idealul naţional, în
tabloul

derulării

Arhivele Naţionale Mehedinţi, Colecţia de Documente, :XXXIII/80, f. 2.
Ibidem.
3
Ibidem, XXXIII/80, f. 3.
4
Ibidem.
1

2
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Vechiul Regat, în al cărui serviciu s-a pus necondiţionat cu gândul la întregirea
statului naţional român.
De la declanşarea operaţiunilor militare şi până la sfârşitul primelor
două săptămâni de război, la 30 septembrie 1916, forţa combativă a Diviziei 1
se baza pe un efectiv de 363 de ofiţeri şi 16.278 trupă, 6.160 de cai şi 1.026 boi,
iar ca tehnică pe 4 motociclete, 65 de biciclete, 8 automobile, 1.664 de trăsuri,
9.795 de arme, 940 de carabine şi 1.202 de revolvere 5 .
Cu privire la configuraţia zonei ce urma să fie atacată de efectivele
Diviziei, aceasta evidenţia că cel dintâi obstacol serios ce se profila în faţa
trupelor române, împiedicând înaintarea lor între Vârciorova şi Meterezele lui
Tudor, era Muntele Alion, situat între graniţa româno-austro-ungară şi Orşova.
Alionul era apărat cu puternice mijloace tehnice, tranşee betonate şi acoperite,
galerii subterane şi reţele de sârmă. Recunoaşterea făcută în ziua de 19 august
va arăta existenţa aici a două cote de 278 şi respectiv 317 m, versantul de nord
acoperit cu păduri şi porumb greu de străbătut, 4 linii succesive de apărare
despărţite de văi adânci şi impracticabile, pe alocuri stâncoase şi lucrări în faţa
cotei 278 constând în linii de şanţuri şi sârmă ce urmau forma terenului. De
asemenea, câţiva kilometri mai la nord, înălţimile Ozoina şi Drănicul completau
puternica apărare a Orşovei şi Cernei inferioare 6 .
Declanşarea operaţiunilor s-a realizat sub auspicii nefavorabile
efectivelor Diviziei 1. Se întâmplase ca în ziua de 14 august 1916 să se dea
permisie oamenilor, mobilizarea găsind trupele Diviziei cu efectivul
descompletat, făcând astfel ca, timp de 4 zile, să nu se poată întreprinde acţiuni
semnificative. Cu toate acestea, la 15 august, Batalionul II din Regimentul 57
Infanterie, găsind Meterezele lui Tudor slab apărate, le-a ocupat, capturând şi
ceva materiale. De asemenea, la 16 august Compania a 5-a din acelaşi regiment
a atacat Alionul, pe care 1-a ocupat pentru puţin timp fiind apoi respinsă.
Operaţiunile au continuat în ritm crescător până pe 19 august cu misiuni
repartizate astfel: Regimentul 17 să ocupe, cu 2 batalioane, Alionul; Regimentul
1 Vânători (care va fi înlocuit la 18 august cu un batalion din Regimentul 31
Calafat) să ocupe Ozoina; Regimentul 57 să atace şi să ocupe Drănicul;
Regimentul 1 Dolj să atace Vârful Cocoşului, iar Regimentul 31 Calafat (cu
cealaltă parte din trupă) să atace Padeşul. Pe toată lungimea teatrului de
7
operaţiuni, infanteria urma să fie sprijinită de bateriile de artilerie •
Luptele au fost încheiate cu succes până în seara de 19 august, încât în
seara aceleaşi zile Divizia 1 se găsea fixată pe linia Alion - Ozoina - Drănic 5

Ibidem, :XXXIII/79, f. 5.
Ibidem, :XXXIII/80, f. 3, 5.
7
Ibidem, f. 3-4.
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Rudina - Padeş. În cursul confruntărilor, Brigada inamică de miliţie 21 O s-a
concentrat pe malul drept al Cemei, după ce suferise pierderi serioase, mai ales
în oameni în sectorul sud, unde au căzut prizonieri 9 ofiţeri şi 654 de soldaţi 8 .
După 19 august, avansul trupelor române spre vest a continuat. În 21 şi
22 august a fost ocupat Topleţul, s-a menţinut urmărirea cucerindu-se toate
înălţimile din jurul Orşovei şi Jupalnicului şi s-a încercat o recunoaştere în
direcţia Mehadia pe Valea Cemei, cu scopul controlului acesteia. În acest din
urmă sector, trupele române au fost întâmpinate cu foc violent, suportând un tir
de artilerie timp de 10 ore9 .
La 25 august s-au hotărât lucrări de întărire pe Dealul Cocoşului, însă în
aceeaşi zi Regimentul 1 Vânători a fost trimis la Jiu, unde defileul era presat de
inamic, în timp ce Regimentul 17 lnfanterie a ocupat Ozoina şi satul Tu:f'ari
până pe Valea Slătinic.
La 16 septembrie 1916, Regimentul 57, care ocupa Drănicul, a plecat la
operaţiunile de pe Olt, unde situaţia se înrăutăţise drastic, frontul lăsat liber de
unitatea ce pleca urmând să revină Regimentului 17. Adăugată plecării
Regimentului 1 Vânători, decizia din 16 septembrie a avut o influenţă negativă
asupra frontului de la Cema, dezechilibrându-1 grav, căci ceea ce fusese ocupat
iniţial de Regimentele 17, 57 şi 1 Vânători trebuia să fie asigurat în continuare
doar de Regimentul 17, pe o distanţă dintre Gura Văii şi Culmea Brătina, şi
toate acestea fără nicio rezervă 10 •
Simţind destul de repede noua situaţie creată, inamicul a atacat în ziua
de 18 septembrie cu artileria, inclusiv dinspre Serbia, de la Tekija, ţintind în
special spre Orşova, după cum s-a desprins din documentele găsite asupra
prizonierilor, cu mici excepţii ofensiva inamică fiind respinsă.
A fost pierdut Topleţul, iar în 16-18 septembrie 1916 au avut loc lupte
aproape concomitent cu o schimbare de mare însemnătate la comanda armatei
germane din Transilvania, influenţând covârşitor desfăşurarea ulterioară a
ostilităţilor. Astfel, la 19 septembrie 1916 în fruntea oştilor inamice din Ardeal
a venit generalul von Falkenhayn şi împreună cu noul său comandament acesta
a primit la 30 septembrie ordinul ca, după respingerea ofensivei române şi
eliberarea regiunilor pierdute în Transilvania, să treacă la contraofensivă,
obligând armata română să treacă la defensivă, iar apoi să forţeze trecătorile
Carpaţilor înaintând spre inima României, în conexiune cu ofensiva trupelor
germane din sud 11 • Se ştie că între cele două fronturi a existat o legătură
8

Ibidem, f. 5.
Ibidem.
10
Ibidem, f. 8.
11
Ibidem, :XXXIII/79, f. 6.
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profundă,

ofensiva romana m Ardeal, ca parte fundamentală a planului de
operaţii militare, fiind paralizată de la început de contralovitura primită pe
frontul din sud.
În aceste condiţii, apărarea Carpaţilor a devenit vitală pentru România.
Din nenorocire, după declanşarea contraofensivei germane, apărarea trecătorilor
de aici a trebuit să se facă în împrejurări de mare inferioritate strategică pentru
armata română, iar ceea ce la începutul războiului reprezentase avantaje pentru
aceasta, urmare a configuraţiei frontierei române, devenind acum dezavantaje.
Pe acest fundal, potrivit ordinului de operaţii dat de Armata I la 28
septembrie 1916, misiunea Diviziei 1 era de a acoperi flancul stâng al acestei
armate "de la muntele Os lea exclusiv până la Hin ova inclusiv", de a apăra "cu
cea mai mare îndârjire" poziţiile atunci ocupate şi de a sili "pe inamic de a
menţine aici" forţele ocupate în faţa românilor 12 •
Misiunea era aproape imposibil de îndeplinit, întrucât, după cum raporta
comandantul Diviziei, generalul Drăgălina, în acel moment aceasta nu mai avea
la dispoziţie decât 3 regimente (9 batalioane ), "mai puţin chiar decât erau
destinate înainte de declanşarea mobilizării", cât despre eventuale rezerve,
acestea, oricât de mici, lipseau cu desăvârşire 13 .
Cât priveşte operaţiunile militare,
din 30 septembrie, inamicul a bătut
continuu poziţiile de la Padeş, Alion şi
Ozoina, însă fără schimbări în poziţiile
deţinute. Inamicul a declanşat o nouă
ofensivă la 8 octombrie, când a început să ·
şi ningă, în zona satului Bârza. Trupele
inamice au ajuns până la reţelele de
sârmă, de unde au fost respinse, cum se va
întâmpla şi la 1O octombrie, fe frontul de
la Orşova- Vârful Cocoşului 4 •
Urmare a presiunii de pe frontul
de la Jiu, unde fusese pierdut Rostovanul,
iar inamicul trecuse chiar frontiera în
regiunea Muntelui Galben, la 1O
octombrie Marele Cartier General a iniţiat
reorganizarea forţelor de la Jiu - Olt Generalul Ioan Drăgălina
Cema, chemându-1 la comanda Armatei I
12

Ibidem, f. 6-7.
Ibidem, f. 7.
14
Ibidem, f. 8-11 .
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pe generalul Ioan Drăgălina. De asemenea, s-a stabilit ca din componenţa
Grupului Cema să facă parte Regimentul 1 Infanterie (cu 3 batalioane ),
Regimentul 17 Infanterie (cu 3 batalioane ), Regimentul 31 Infanterie (cu 3
batalioane), un batalion de Miliţii Mehedinţi, 4 baterii de artilerie, o baterie de
obuziere şi 2 baterii de marină 15 •
Pentru a mări substanţial presiunea pe frontul de la Jiu, în 14 şi 15
octombrie inamicul a atacat intens pe fronturile de la Olt şi Cema. În sectorul
Regimentului 17 Infanterie inamicul a ajuns până la Jupalnic, dar, cu ajutorul
unei companii date de Regimentul 31 Calafat, românii au respins inamicul şi au
stabilizat poziţiile până la 28 octombrie. Alte lupte grele s-au dat pentru dealul
Cocoş ului.
La 29 octombrie, generalul Falkenhayn a dat ordinul de reluare a
atacului general în zona celor trei fronturi, aripa dreaptă, de-a lungul Dunării,
fiind încredinţată grupului Szivo. La această dată efectivele şi tehnica Grupului
Cema numărau 222 de ofiţeri, 12.307 trupă, 2.775 de cai, 8.892 de arme şi 658
de carabine 16 • Pe frontul apărat de Grupul Cema atacul a început în dimineaţa
zile de 29 octombrie, continuând în noaptea de 29 spre 30 şi a doua zi au fost
pierdute primele case din Orşova. Trupele române s-au repliat pe malul stâng al
Cemei fixându-se pe o linie de rezistenţă jalonată de punctele Al ion - Ozoina Drănic.

În acest moment însă, un pericol de extremă gravitate s-a profilat la
frontul de pe Jiu. Astfel, generalul Vasilescu îi raporta Regelui că "presiunea
exercitată asupra Grupului Jiu este peste puterile sale. Este atacat de forţe
superioare, aproape duble (Diviziile 41 şi 109 germane), de resturile Diviziei 11
bavareză şi câteva batalioane austro-ungare şi de artilerie grea mult superioare.
Credinţa personală a subsemnatului este că vrăjmaşul face aci sforţări mari cu
îndoitul scop de a respinge Grupul Jiu şi de a ameninţa Grupul Cema. Armata
nu mai are posibilitatea de a-i trimite nici un ajutor" 17 .
Cum situaţia de la Jiu se înrăutăţise rapid devenind aproape insolubilă,
mai cu seamă după declanşarea ofensivei Grupului Ki.ihne, pentru a spori sorţii
de izbândă, comanda Armatei 1 a cerut aprobarea Marelui Cartier General de a
lua o parte din efectivele Grupului Cema (infanterie şi artilerie) şi de a le
transfera pe frontul de pe Jiu, acţionând pe flancul vestic al acestuia. În aceste
condiţii s-a creat detaşamentul colonel Tăutu, după numele comandantului de
până atunci al Regimentului 17 Infanterie. În seara de 2 noiembrie acesta a fost

15

Ibidem, f. 12, 45.
Ibidem, f. 15.
17
Ibidem, f. 17, 48.
16
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chemat la Cireşu, Mehedinţi , pentru constituirea detaşamentului omonim, care
va fi format din 3 batalioane şi o baterie de artilerie.
Intrându-se în cea de-a doua etapă a operaţiunilor Grupului Cema, în
dimineaţa de 3 noiembrie detaşamentul colonel Tăutu se va pune în marş iar
seara va fi în Baia de Aramă.
Detaşamentul
avea m1smnea "Să
înainteze fără a se opri din mers pe
direcţiunea Baia de Aramă - Celei Peştişani - Brădiceni Stroeşti Comeşti, unde să cadă şi să atace
spatele inamicului". Atacul urma să se
dea "în spatele şi lungul frontului
inamic, urmărindu-se fără răgaz şi
tăindu-i retragerea spre nord în caz de
succes" 18 .
În ordinul trimis colonelului
Tăutu se sublinia că lupta de a doua zi
(4 noiembrie- n.n.) urma să fie "o luptă
pe viaţă şi pe moarte" şi ea ar fi trebuit
să aibă "o mare influenţă asupra
inamicului".
Conform acestui ordin, în
adevăr, detaşamentul Tăutu s-a pus în
mişcare, a luat contact cu inamicul
respingându-1 în pădurea dintre satele
Colonel Teodor Tăutu
Vânăta şi Peştişani, Gorj şi în noaptea
de 4/5 noiembrie a pus stăpânire pe
satele Peştişani şi Frânceşti. Între timp, însă, frontul de la Jiu se prăbuşise, la 2
noiembrie inamicul intrând în Tg. Jiu 19 , astfel că, în concordanţă cu noua
situaţie, la 5 noiembrie detaşamentului Tăutu i s-a fixat o nouă misiune şi
anume să se retragă pe valea Motrului spre Filiaşi prin Strehaia, distrugând
toate lucrările de artă întâlnite în cale 20 . Timp de cinci zile din 5 până în 9
noiembrie detaşamentul s-a deplasat spre Filiaşi, apoi spre Strehaia, cu ciocniri
şi lupte în toate satele de pe traseu, pentru ca în dimineaţa de 9 noiembrie să
primească ordin din partea grupului Cema (cu care până atunci avusese
legăturile întrerupte) de a se îndrepte spre Halânga, la nord de Tumu Severin,
18

Ibidem, f. 18, 49.
Ibidem, :XXXIII/80, f. 14.
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Ibidem, XX:XXIII/79, f. 20.
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pentru a participa la apărarea oraşului, periclitat şi dinspre vest şi dinspre est21 .
Cum în dimineaţa de 9 noiembrie a plecat din Corcova, la ora 8 seara
detaşamentul colonel Tăutu va fi în comuna Malovăţ, la nord de Tumu Severin,
unde a primit ordinul ca a doua zi să pornească spre oraş, să atace inamicul şi să
ajute la retragerea Grupului Cema spre Cemeţi.
La 9 noiembrie Grupul Cema era deja în retragere, ca efect al luptelor
din zona Orşovei. Pe 8 noiembrie generalul Falkenhayn stabilise şi telegrafiase
ca în aceeaşi zi grupul Szivo să reînceapă atacul la Orşova, operaţiune la care
vor concura 2 escadroane cu artilerie dinspre nord-est, 3 escadroane de artilerie
dinspre est şi un batalion cu un escadron cu artilerie pe şoseaua Strehaia Orşova 22 . Cu două zile mai înainte, un detaşament german ce înainta dinspre
Strehaia, condus de căpitanul Picht, a primit ordin să atace şi să ocupe oraşul
Tumu Severin.
În ziua de 8 noiembrie a început ofensiva grupului Szivo, precedată de
acţiunea detaşamentului Picht, din Regimentul german de Infanterie nr. 148,
care în seara 8-9 noiembrie a ajuns la Prunişor, la est de Tumu Severin, apoi la
Balota, la Şimian şi, după o slabă rezistenţă a detaşamentului maior
Protopopescu, care s-a retras spre Cemeţi, la nord-est de Tumu Severin, în seara
zilei de 9 noiembrie s-a oprit la porţile oraşului de reşedinţă a judeţului
Mehedinţi. Potrivit relatării primarului oraşului, Sabin Popescu, pentru a nu
prejudicia oraşul, reprezentanţii administraţiei locale - prefectul judeţului,
primarul oraşului, şeful poliţiei şi şeful pompierilor - s-au prezentat
oficialităţilor miliare germane cu precizarea că urbea era liberă de trupe
române. Puţin după aceea, cei patru au fost arestaţi, urmându-le şi alţi fruntaşi
ai societăţii locale, după care Severinul a fost ocupat pentru doi ani, până la 14
noiembrie 1918, de trupele germane 23 •
Pe frontul de la Cema acţiunea grupului Szivo a început cu un violent
bombardament de artilerie asupra infanteriei române din Regimentele 17 şi 31.
Pe fundalul luptelor, comanda Grupului Cema telegrafia Armatei 1 că inamicul
atacă violent "cu forţe mult superioare pe tot frontul şi mai ales în direcţia
Orşova". Ataca, de asemenea, din spate şi întrucât detaşamentul Picht intrase
deja în Tumu Severin şi pe comunicaţia Şimian sud - Dunăre nu se mai putea
ţine comunicaţia, s-a hotărât retragerea Grupului prin stânga râului Bahna şi de
aici la Şimian. Operaţiunea s-a efectuat în ordine şi în dimineaţa zilei de 1O
noiembrie toate trupele se aflau în stânga Bahnei. Cum recunoaşterile trimise
stabiliseră că inamicul pătrunsese în Tumu Severin, s-a optat pentru dirijarea
21
22
23

Ibidem, f. 22.
Ibidem, f. 23.
ldem, fond Primăria oraşului Turnu Severin, d. 12/1937, f. 16-22.
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trupelor pe la nord de oraş, prin satele Magheru şi Brezniţa, unde inamicul
ocupa deja poziţii pentru a împiedica retragerea Grupului Cema. Faţă de această
situaţie, comanda acestuia a hotărât să ocupe o poziţie la Dudaş, pe platoul
Şimian - Cemeţi, să încercuiască inamicul în oraş pentru a facilita scurgerea
convoiului şi ariergărzii Grupului şi să reocupe oraşul Tumu Severin. Pentru
executarea acestui plan s-a ordonat intrarea în acţiune a detaşamentului colonel
Tăutu aflat la Malovăţ.
Au urmat luptele din Câmpia Severinului, din 10-12 noiembrie 1916,
soldate cu 1O ofiţeri şi 1200 trupă morţi şi răniţi (600 din Regimentul 17
Infanterie, 500 din Regimentul 1 Infanterie şi 100 din detaşamentul col.
Tăutu) 24 , după care comandantul Grupului Cema a ordonat încetarea luptei şi
retragerea prin stânga râului Topolniţa spre dealurile Şimian - Cemeţi Tunari 25 .
Este interesant de menţionat că aici, necunoscând situaţia exactă a
inamicului, trupele române au ratat ocazia de a-i administra o corecţie
usturătoare. Faptul a fost recunoscut chiar de generalul Falkenhayn, care va
spune că "Inamicul (românii - n.n.) a atacat cu toate rezervele pe Picht din toate
părţile, iar batalionul s-a bătut eroic şi care ar fi fost sugrumat din lipsă de
muniţie şi superioritatea forţelor, dacă inamicul care aflase veşti de la Jiu, nu ar
fi avut dorinţa de a se pune în siguranţă" 26 .
După luptele din 10-12 noiembrie din Câmpia Severinului a urmat a
treia etapă din istoria operaţiunilor Grupului Cema - retragerea - desfăşurată
timp de aproape două săptămâni, până la capitularea de pe Olt, de la Tia Mare şi
lzbiceni. Până la acest deznodământ, pe un parcurs de 200 km, ceea ce mai
rămăsese din acest corp de armată, respectiv Regimentul 17 Infanterie,
Regimentul 1 Dolj şi Regimentul 31 Calafat, fiecare cu numai câte două
batalioane, a avut de înfruntat condiţii grele, retragerea 27 având loc în jumătatea
de sud a Olteniei, nordul acestei provincii fiind ocupat. Evident, retragerea nu a
fost scutită de lupte, cum s-a întâmplat la Rogova, Boureni, Zăvoaie şi Sadova.
La 21 noiembrie, ceea ce în cursul războiului fusese Brigada 1 a
Grupului a urmat traseul Urzicuţa - Vişina - Tia Mare, iar ceea ce fusese
Brigada II traseul Iencuţa - Ştefan cel Mare - nordul Corabiei - lzbiceni. La
Într-un raport întocmit în anul 1917, primarul Sabin Popescu arată că trupele române au lăsat
pe câmpul de luptă 265 de morţi şi peste 300 de răniţi. În zilele de 13-14 noiembrie au fost
îngropaţi soldaţii germani morţi în cursul luptelor, apoi soldaţii români, în zilele de 15-17
noiembrie, prin efortul unei echipe conduse de profesorul Eremia Nemiş de la Liceul Comercial
din Turnu Severin (Ibidem).
25
Idem, Colecţia de Documente, XXXIII/79, f. 26-27.
26
Ibidem, f. 28.
27
Pentru retragere, Ibidem, XXXIIV80, f. 17-19.
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Olt, după o anumită rezistenţă, cele două brigăzi au capitulat, predându-se, după
ce regimentele au dispus arderea drapelelor, arhivelor şi a materialelor.
Restul efectivelor, la nivelul unui batalion, care ajunseseră în Corabia şi
se cantonaseră acolo având misiunea să reziste şi să lupte pentru a da timp să se
facă pod peste Olt la Izbiceni pentru scurgerea trupelor Grupului, în 23
noiembrie a angajat foc toată ziua cu infanteria inamică pe şoseaua Corabia Izbiceni. S-au menţinut, cu pierderi, poziţiile până seara, când la ora 9.00 s-a
primit ordin de distrugere a armamentului şi de prezentare la Izbiceni, unde
detaşamentul urma să se predea. Ordinul a fost executat, după ce în cursul
nopţii s-au distrus tot armamentul, materialele şi arhiva. La Izbiceni, efectivele
care s-au predat au fost îmbarcate şi transportate în Austro-Ungaria şi Germania
cu statut de prizonieri.
Colonelul Tăutu şi-a amintit astfel momentul predării: "Steagul
Regimentului 17 Mehedinţi, glorios purtat prin lupte, timp de trei luni, e sărutat
de ofiţeri şi soldaţi, apoi ars pe foc ... soldaţii eroicei divizii care nu cunoscuseră
înfrângerea, plângeau în faţa imensului rug, altarul sacrificiului unei trupe
viteze, dar fără noroc. ( ... ) Ziua capitulării este cea mai dureroasă. Este ziua care
îmi va reaminti pururea de bucata de carne aruncată de drumeţ în calea haitelor
flămânde, pentru scăparea lui. Este dureroasă pentru că în această zi ni se
răpeşte libertatea, de când nu voi mai putea şti nimic din ţară şi de ai noştri, pe
care din acest moment îi lăsăm şi pentru cât timp" 28 .
Aşadar, la 23 noiembrie 1916 epopeea Diviziei 1/Grupului Cema se
încheia într-un mod diferit decât cel prevăzut la începutul campaniei. Divizia
care se avântase cu trei luni mai înainte peste munţi, cum o făcuse întreaga
armată română, spre a-i elibera pe fraţii aflaţi până atunci sub stăpânire străină,
fusese nevoită să se retragă cu capul plecat, în aşteptarea unui moment de
renaştere, precum pasărea Phoenix, din propria cenuşă, pentru a duce la capăt
misiunea încredinţată de popor. Şi dacă cei care s-au predat la Olt în 23
noiembrie 1916 n-au mai avut prilejul să intre iarăşi în luptă, au făcut-o alţi fraţi
ai lor din satele şi oraşele ţării, de unde ei plecaseră în vara lui 1916,
încununând cu sacrificii noi şi grele visul atât de vechi ca toţi românii să
trăiască în una şi aceeaşi ţară, liberă şi mândră, alături de toate celelalte ţări de
pe cel mai vechi dintre continente.

Victor Adam, Generalul Teodor Tăutu, în N.l. Simache (red. resp.), Studii şi materiale
privitoare la trecutul istoric al jud. Prahova. II, Ploieşti, 1969, p. 162.
28
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Contribuţia

slujitorilor Bisericii Ortodoxe din judeţele
Roman şi Bacău la Marea Unire

Neamţ,

Prof. Emanuel BĂLAN
The contribution of the Orthodox church ministers in the counties of
Neamţ, Roman and Bacău to the Great Union
Abstract
This article is presenting the perspectives regarding the contribution of the
Orthodox church ministers, priests and monks from de counties ofNeamţ, Roman and
Bacău to the Great Union in 1918. We note the contribution of Neamt, Secu, Agapia
and Văratec monasteries where military hospita1s and orphanages for war orphans were
functioning in the last two monasteries. Dozens of monks from these monasteries
functioned as nurses in hospitals in Moldova. The contribution of about 20 priests and
church singers who have worked in the front or in military hospitals should also be
forgotten.
Keywords: Orthodox church, priests, monks, Great Union, Neamt, Secu, Agapia and
Văratec

monasteries.

Motto:
"Preoţii,

în vremi aşa grele, au dat dovezi de o abnegaţie, de un
curaj, de un spirit de jertfă şi de o activitate aşa de înţeleaptă,
spomică şi folositoare, că şi-au atras admiraţia şi respectul
tuturor militarilor, asigurându-şi locul de cinste în rândurile lor
1
şi devenind element absolut indispensabil, cum şi este" •
Protoiereu Constantin NAZARIE
Şeful Serviciului Religios al Armatei
25 decembrie 1918

Centenarul Primului Război Mondial şi al Marii Uniri este un moment
special al istoriei noastre, dar şi o clipă de reflecţie asupra trecutului nostru, de
rememorare a oamenilor şi faptelor de acum un veac. O remarcabilă, dar
adeseori uitată pagină a istoriei noastre o reprezintă rolul mănăstirilor din
Moldova, ca spaţii ale dragostei şi grijii faţă de aproape, faţă de ostaşii care au
fost răniţi în luptele pentru apărarea ţării. Puţini mai cunosc astăzi că, în Marele
Constantin Nazarie, Activitatea preoţilor de armată în campania din anii 1916-1919,
Tipografia Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti, 1921, p. 12.
1
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Război,

special
aflaţi

întregul cler

ŞI

m

călugăriţele şi călugării
în mănăstirile moldo-

vene s-au aflat în prima linie a
salvării vieţilor celor răniţi, a
îngrijirii copiilor orfani, a adă
postirii şi primirii refugiaţilor.
Mulţi
dintre
cei
mobilizaţi au primit aprecieri
comandanţilor
din
partea
armatei române, prentru vitejia
arătată pe câmpurile de luptă,
Postul de comandă al Regimentului 21nfanterie 1917

iar dintre aceştia merită să îi
amintim pe: preotul Gheorghe
Tudorache, din Târgu Ocna (Regimentul 55/69 Infanterie); preotul Gheorghe
Bujor, din Letea Nouă, Bacău (Brigada 8 artilerie); preotul Gheorghe Cioşu din
Bârsăneşti, Bacău (Regimentul 55/67 Infanterie); preotul Gheorghe Marcu, din
Cşin, Bacău (Regimentul 14 infanterie ); preotul Gheorghe Popovici, din
Trifeşti, Roman (Regimentul 3 Dâmboviţa); preotul Tănăsescu Dobrotă, din
Roman (Spitalul 4 contagioşi); preotul Gheorghe Ionescu, din Roşiori, Roman
(Regimentul 16 infanterie); preotul Ilie Gavrilescu, din Roman (Ambulanţa
Diviziei 7); preotul Gheorghe Niţu din Roman (Brigada 7 artilerie şi
Regimentul 8 artilerie); preotul Sandu Stoian, din Târgu Ocna (Regimentul 27
2
infanterie) •
O contribuţie, rămasă necunoscută astăzi, a fost cea legată de
participarea la efortul economic de război, căci numeroşi călugări, călugăriţe au
lucrat pământul ori au muncit în atelierele care produceau îmbrăcăminte pentru
soldaţi.
Odată cu mobilizarea în vederea intrării în război, circa 252 de preoţi
vor însoţi armata pe câmpurile de luptă, fiecare regiment având un cleric numit
"confesorul regimentului". Pentru coordonarea activităţii acestora, s-a înfiinţat
Serviciul Religios, condus de Protopopul Constantin Nazarie, profesor la
Facultatea de Teologie din Bucureşti, iar la 15 august 1916, el a fost numit şef
al Serviciului religios de pe lângă Marele Cartier General al Armatei Române,
ca ajutor a fost numit Vasile Pocitan, profesor de religie la Bucureşti, devenit

Mircea Păcurariu, Contribuţia Bisericii, pp. 1252-1253; C. Cazan, Slujitori ortodocşi din
eparhia Romanului şi Ruşilor în lupta p entru reîntregirea pământului străbun , în "Mitropolia
Moldovei şi Sucevei", 1978, nr. 9-12, pp. 715-721 ; Eftimie Luca, Clerici ortodo cş i din Eparhia
Romanului şi Ruşilor în războiul din 1916-1918, în "Biserica Ortodxă Română" , 1978, nr. 1112, pp. 1264-1273.
2
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ulterior arhiereu vicar 3 . Din cei 252, doi nu au funcţionat efectiv, iar 46 au fost
demobilizaţi pentru diferite motive. Au fost încadraţi la regimente, la brigăzi
independente, precum şi la ambulanţele sanitare ale diviziilor sau la spitalele
mobile un număr de 204 preoţi. De precizat că din numărul total de 252 de
preoţi mobilizaţi, 135 (53,57%), erau licenţiaţi în teologie, 10 absolvenţi ai
Facultăţii de Teologie, 70 cu seminarul complet (opt clase), 10 cu patru clase
seminariale, 11 cu câte două sau trei clase secundare, iar 6 cu studii
neidentificate (prizonieri etc.)4 .
La finalul campaniei, din cei 204 de preoţi militari mobilizaţi , au fost
răniti un număr de 28 de preoti, asa cum arată un document din 8 martie 1918 5 ,
iar S dintre aceştia au murit pe câmpul de luptă 6 . În anul 1918, la trupele din
Basarabia au rămas mobili zaţi 40 de preoţi . Un număr de 147 de preoţi au fost
avansaţi la gradul de căpitan , asimilat în perioada 15 iunie 1917- 1 mai 1918.
Ulterior au mai fost avansaţi încă 5 preoţi .
Preoţii români au susţinut moral şi fizic soldaţii din spitalele militare,
precum preotul I. Bălănescu,
din Răstoaca, Putna, la spitalul
din Mănăstirea Văratec sau
preotul Ilie Câmpianu, din
Transilvania, la Spitalul din
Târgu Neamţ 8 , iar alţii au fost
confesori ( 173 în total) în
anumite
unităţi
militare
precum:
preotul
Mihail
Diaconescu, de la Biserica
"Adormirea Maicii Domnului"
din Târgu Neamţ, cu gradul de
Preotul Petru Cosa efectuând o slujbă pe front,
locotenent la Regimentul ll
septembrie 1916
Infanterie; preotul Gheorghe
Bârliba, din Vânători Neamţ, locotenent la Regimentul 13 infanterie; preotul C.
Matasă, de la Biserica "Adormirea" din Piatra Neamţ, locotenent, la Sanatoriul
Mircea Păcurariu, Contribuţia Bisericii la realizarea actului unirii de la 1 Decembrie 1918 , în
1978, nr. ll-12 , p. l251.
4
C. Nazarie, op . cit., p. 35 .
5
Partenie Pop, Clerici ortodocşi alături de poporul român În lupta pentru unitate naţională , în
"MitropoliaArdealului" , 1978, nr. 10-12, p. 778.
6
Gheorghe Nicolescu, Gheorghe Dobrescu, Andrei Nicolescu, Preoţi În lupta pentru Marea
Unire (1916-191 9), Editura Europa Nova, Bucureşti , 2000, p. XXII.
7
C. Nazarie, op . cit., p. 97-102.
8
Scarlat Porcescu, Contribuţii aduse de slujitorii b isericeşti din Arhiepiscopia Jaş ilor, În anii
1916-191 8, pentru făurirea statului naţional unitar român, în "Mitropolia Moldovei ş i
Sucevei", LIV, 1978, nr. 9-12, p. 700.
3

"BisericaOrtodoxăRomână",
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Carpaţi

Piatra Neamţ; preotul Teodor Popovici, din Dagâţa, Roman, locotenent
la Trenul sanitar 10 9 • Pe lângă aceştia au fost mobilizaţi şi circa 94 de cântăreţi
bisericeşti, majoritatea căzând pe câmpul de luptă. Şi monahii şi monahiile au
fost implicate servind în cadrul Crucii Roşii, iar numeroase mănăstiri au
adăpostit răniţi şi copii orfani. Multe monahii, îndrumate de maica Eupracia
Macri, au făcut cursuri de infermerie la spitalul din Tg Neamţ, de unde au fost
repartizate la spitalele din Moldova. Alte monahii au urmat cursurile Institutului
surorilor de caritate "Regina Elisabeta" din Bucureşti, în perioada 1914-1915,
precum monahiile de la Mănăstirea Agapia: Evghenia Dumbravă, Elefteria
Ţugui, Ana Mătăsaru şi Magdalena Galiş, dar şi cele de la Mănăstirea Văratec,
precum: Olimpiada Vasiliu, Evlampia Porcuţ~nei, Polheria Andrei, Epraxia
Neagu, Evghenia Giosan şi Serafima Bădău 10 . In anul şcolar 19151-1916, alte
monahii au urmat cursurile aceluiaşi institut. De la Mănăstirea Văratec,
monahiile: Tomaida Căprioară, Leotina Joimir, Platonida Hreţcu şi Evlampia
Borşoaiei, iar de la Mănăstirea Agapia, monahiile: Agapia Garoi, Galenia
Patracescu şi Efrosina Rusu 11 •
Dintre monahiile de la Agapia şi Văratec 12 , pregătite prin cursurile
Crucii Roşii, o parte au fost repartizate la spitalul Crucii Roşii din Piatra Neamţ,
condus de Lucia Bogdan. Multe monahii erau pregătite pentru a acorda primul
ajutor, precum cele din Mănăstirile Văratec şi Agapia 13 .
Una dintre marile mănăstiri româneşti care au contribuit la material şi
uman la eforutl de război a fost Mănăstirea Neamţ. Clopotele Mănăstirii Neamţ
au anunţat şi ele intrarea României în război. Arhimadritului Teoctist Stupcaru,
9

Ibidem, p. 701.
Grigore N. Popescu, Preotimea română şi Întregirea neamului, voi. 1, Tipografia Vremea,
Bucureşti, 1940, p. 86.
11
Ibidem.
12
Este vorba despre monahii1e: Agnia Popovici, Agafia Ve1ase, Agapia Goroi, Agripina
Apostol, Iulia Chirilă, de la Mănăstirea Agapia şi Olimpiada Ionescu, Epraxia Ghiţă, Miropia
Zugrăvescu, Petrina Dascălu Ilie şi Veronica Petrei de la Mănăstirea Văratec, cf. Grigore N.
Popescu, op. cit., p. 87.
13
Marta Nestor, Agatia Andrei Surdu, Agafia Ungureanu, Maria Luca, Agafia Boroianu,
Augusta Crezantu, Epistimia Obreja, surorile: Ana Botez, Elena Gogan, Aglaia Irinei, Natalia
Pavel, Ecaterina Lupuşor, Elena Felin, Elena Chilu, Ioana Todiruţ, Maria Ilie, Paraschiva
Dobrea, Axinia Negură, Elisaveta Halaşanu, de la Agapia şi Efrosina Pancu, Olimpiada
Nicolau, Cleopatra Viţelariu, Iustina Stanciu, Eleonora Ciobanu, Paisia Terchene, Manasia
Cosău, Luchia Hudeci, Asinefta Vadanei, Calinica Popa, Epifania Gâdeoiu, Amtilofia Marcu,
Alexia Popovici, Anatolia Zugrăvescu, Csantipia Scutaru, Sora Pandora Gavrilescu, Epraxia
Nuţu, Evghenia Grinţescu, Serafina Scurtu, Epraxia Verdescu, Fevronia Bobulescu, Ripsimia
Costăchescu, Miropia Gheorghiu, Maftidia Cârjă, Mina Anghelea, Nicanora Checheriţă,
Olimpiada Lenciuc, Polixenia Avram, Sofia Buga, Zosima Chioariu, Evsevia Lupu, Agafia
Petrone, Eleonora Hanganu, Iulia Cosma, Ahilina Bordeianu, surorile: Ruxandra Nicolau şi
Maria Hociotă, cf. Grigore N. Popescu, op. cit., p. 87-88.
10
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profesor de muzică la Seminarul "Veniamin Costachi", i s-a comunicat de către
mitropolitul Pimen, prin ordinul circular nr. 2676 din 17 august 1916, ca:
" ... pregătindu-se un număr de peste 50 de călugări spre a servi ca infirmieri şi
brancardieri pentru ostaşii răniţi, care călugări urmează a fi puşi la dispoziţia
Societăţii Cruce Roşie spre a dispune de ei după necesităţi, pentru buna
orânduială, vă însărcinăm cu calitatea de şef al misiunii acestor călugări
sanitari; invitându-vă a îndeplini această sarcină cu toată destoinicia şi
devotamentul, făcându-vă singur pildă pentru executarea acestui creştinesc şi
patriotic serviciu. Veţi da cuvenitele poveţe călugărilor infirmieri întru
îndeplinirea sarcinilor ce li se vor da de către Societatea Crucea Roşie şi în
cazul când vreunul din ei ar săvârşi vreo abatere oarecare, ne veţi raporta spre a
lua cuvenitele măsuri. Mâine, joi 18 august 1916, veţi pomi cu aceşti călugări la
Bucureşti, unde vă veţi prezenta Onor. Societăţii Cruce Roşie, spre a primi
ordinele de urmare" 14 •
Acesta, în fruntea monahilor infirmieri, a ajuns în Bucureşti, unde au
fost cazaţi la Internatul Teologic, condus de părintele Constantin Nazarie,
responsabilul preoţilor militari. Aceşti călugări au îngrijit de răniţii de la
Turtucaia la Spitalul organizat la Şcoala de Poduri şi Şosete condus dr. Reiner
şi la Spitalul de la Internatul Teologic, coordonat de medicul Cobilovici. Din
Mănăstirea Neamţ au pornit spre spitalele Crucii Roşii 18 călugări infirmieri.
Mănăstirea a trimis după câteva zile alţi nouă călugări pentru spitalele militare.
Patru călugări nemţeni au activat în spitalele din Piatra Neamţ. Ca exemplu de
patriotism, călugărul Filotei Moroşanu, de la Mănăstirea Neamţ, cerea
mitropolitului Pimen aprobarea să lupte pe front ca soldat 15 •
De la începutul războiului, aici a fost organizat Spitalul Militar nr. 33 C,
care afuncţionat în chiliile mănăstirii şi în clădirea Seminarului Teologic.
Mănăstirea a ajutat şi la dotarea spitalului cu o parte din mobilierul necesar, unii
dintre călugări oferind cele necesare îngrijirii bolnavilor. Iniţial, administrator al
spitalului a fost Evghenie Ungureanu, fost stareţ, apoi, după câteva luni,
conducerea a fost dată arhimandritului Meletie, stareţul mănăstirii. La buna
funcţionare a spitalului au ajutat 12 călugări. De asemenea, transporturile
necesare spitalului au fost asigurate de carele şi căruţele mănăstirii. Chiar dacă
spitalul era gata să primească răniţii, aceştia vor veni mult mai târziu, după
începerea ostilătăţilor. Capacitatea acestui spital era de 324 de paturi.
Dintr-un raport al mănăstirii către mitropolitul Pimen, din 28 octombrie
1916, aflăm că la acea dată era un singur rănit, maiorul Gheorghe Ciocănele.
Răniţii vor sosi abia începând cu luna decembrie 1916, astfel că până la sfârşitul
14

Claudiu Cotan, Neam( monastery during the first world war 1. 1816-1918, în voi.
"Giobalization and National Identity Studies on the Strategies of Intercultural Dialogue",
Arhipelag XXI, Tîrgu-Mureş, 2016, pp. 139-140.
15
Ibidem, p. 146.
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anului 1916, au fost întemaţi un număr de 1 ofiţer, 2 sergenţi, 10 caporali şi 43
de soldaţi 16 •
La intrarea României în război, Regimentul 55 lnfanterie, care a trecut
prin localităţile Vânători şi Pipirig pentru a ajunge la Vama Prisăcani, a primit
din partea Mănăstirii Neamţ 13 vite pentru hrana soldaţilor, fiind oferiti si 18
17
cai dintre cei ai mănăstirii pentru a fi folo&iţi la transport . În februari~ l917,
Marele Cartier General cerea mitropolitului Pimen, cedarea clădirii Bolniţei de
la mănăstire~ pentru adăpostirea a 200 de soldaţi destinaţi motoclicletelor
mitraliere 18• In martie 1917, sosesc de la Iaşi 15 preoţi refugiaţi din Ardeal, care
vor locui la Schitul Vovidenia. Printre cei 15 se aflau Emil Gheaga, Constantin
Popescu, Marin M. Ionescu, Vasile T. Popescu, Severian Nicolaescu, Ioan
Mircea, Trandafir Dragomirescu, Stefan Brătulescu, care vor tine prelegeri
populare soldaţi lor invalizi din sp{talul mănăstirii 19 • În august '1917, aici se
aflau internaţi 695 de răniţi 20 .
La 15 octombrie
1917, s-a instalat în
această

mănăstire

Batalionul II Vânători de
Munte, pentru care s-a
pus la dispoziţie bolniţa
(spitalul
călugărilor),
monahii bolnavi şi bătrâni
fiind mutaţi la Schitul
Pocrov. Soldaţii au fost
cantonaţi în toate clădirile
care mai erau libere, chiar
şi în casele episcopului
Nicodim , primind din
partea mănăstirii cai, vite
şi alimente 21 • După retragerea Batalionului II Vânători de Munte la Târgu
Neamţ, în mănăstire a cantonat, fentru un an, Şcoala Superioară de Infanterie
sub comanda generalului Alexiu 2 .
Arhivele Naţionale Neamţ, fond C.A.S. Neamţ, dosar 17/ 1917, f. 25-34.
Meletie Mitrofor, Istoria Sfintei Monastiri Neamţu În timpul Marelui Război 1916-1918,
Tipografia Mănăstirii
Neamţu , 1927, p. 9.
18
Daniel Isai, Implicarea monahismului din Moldova În alinarea suferinţei din perioada
Primului Război Mondial (/916-1918), în revista "Teologie ş i viaţă", nr. 7-1 2,2003 , p. 244.
19
Ibidem, p.245.
20
Arhivele Naţionale Neamţ, fond C.A.S. Neamţ , dosar 26/ 1917, f. 5.
21
Meletie Mitrofor, op. cit., p. 1O.
22
Ibidem.
16

17
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În acest spital au lucrat ca infirmieri seminariştii Ioan Chirilă, Dragomir
Vasile Teodorescu, dar şi călugării Claudie Donisă, Gudil Toma,
Eustatie Ionescu, Benedict Moroşanu, Calinic Hociung, Ioanichie Economu,
Ghenadie Dimitrescu, Climent Iordăchescu, Inochentie Moisiu, Natanail Vartic
şi Chirilă Păvălucă 23 . 12 călugări au ajutat la funcţionarea spitalui, unde în luna
decembrie 1916 ajung primii răniţi. Până la desfinţarea acestuia, în luna mai a
anului 1918, aici au fost îngrijiţi circa 800 de soldaţi şi ofiţeri 24 .
Spitalele s-au confruntat în timpul războiului cu problema lipsei de
materiale sanitare. Astfel, în februarie 1917, spitalul de la Mănăstirea Neamţ nu
mai avea deloc medicamente de primă necesitate, precum chinina.
Aprovizionarea acestora cu alimente a fost o altă problemă, acestea îşi asigurau
cea mai mare parte de la furnizorii particulari contra const. De pildă, uleiul de
floarea soarelui sau cânepă de la teascurile lui Ion Popescu din Valea Arini şi
Munteanu din Bălţăteşti. Spitalul de la Mănăstirea Neamţ a cumpărat, de la
înfiinţarea sa şi până la 1 martie 1917, 875,85 kg carne de vită la preţul de 1,30
lei kg 5 • Brânza, un aliment de bază în zona de munte, devenise o rari tate, astfel
că în 26 mai 1917, CAS Neamţ a repartizat 165 kg pentru spitalul de la M.
Neamţ şi câte 60 de kg pentru cele de la Bălţăteşti şi Văratec 26 .
Mănăstirea Secu a oferit armatei alimente, animale, furaje, aici fiind
organizat şi un spital, administrat de egumenul Ilarion Bălăiţă. În spitalele
militare au muncit şi monahi de la această mănăstire, ieromonahii Vichentie
Mălău, Damaschin Trofin, Ghenadie Ailincăi, Epifanie Acatrinei, ierodiaconii
Gorgonie Mocanu, Inochentie Moroi, monahul Antipa David şi fraţii Gheorghe
Savin, Vasile Iordache şi Tudor Trandof27 •
Acest spital a fost înfiinţat în toamna anului 1916, aşa CUf!l reiese din
raportul stareţului Ilarion Bălăiţă, înaintat mitropolitului Pimen. In raport se
spune că prefectul a venit cu ordinul de înfiinţa un spital de covalescenţi cu o
capacitate de 80-100 de paturi. Spaţiul pus la dispoziţie a fost arhondaricul,
câteva chilii şi casele din afara incintei mănăstirii, stareţul fiind numit şi
administrator al acestuia 28 .
La 6 ianuarie 191 7, administratorul spitalului, protosinghelul Ilarion,
arăta într-o adresă către CRS Neamţ că până la acea dată nu a avut răniţi şi că
nici nu are. În luna mai al aceluiaşi an, aici au fost evacuaţi infirmii din Piatra
Neamţ 29 , astfel că în august 1917 aici se aflau internaţi 138 militari răniţe 0 .
Palaşanu şi

Andrei lgnat, Aportul bisericii la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, Editura Universitară,
2011, p. 212.
Meletie Mitrofor, op. cit., p. 9.
25
Arhivele Naţionale Neamţ, Fond SM 33/C. dosar 2/l916, f.l31-133.
26
Ibidem, fond CAS Neamţ, dosar 8/l917, f. 48.
27
Andrei lgnat, op. cit., p. 211.
28
Daniel Isai, op. cit., p. 245.
29
Arhivele Naţionale Neamţ, fond CAS Neamţ, dosar 3/1916, f. 364, 454; dosar 26/l917, f. 4.
23

Bucureşti,
24
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Problema personalului auxiliar al acestui spital a fost rezolvată abia la 1 iunie
1917, când presedintele CAS Neamţ aproba anga~area aici, cu un salariu de 30
lei lunar, a 2 bucătari, 3 spălătorese şi a 2 gardieni 1•
O altă mănăstire care a contribuit semnificativ la mersul războiului, a
fost Mănăstirea Văratec, care a găzduit spitalul cu cel mai mare număr de răniţi
găzduiţi, capacitatea acestuia fiind de circa 600 paturi. Primii răniţi au ajuns aici
la sfârşitul lunii august, până la 31 decembrie, fiind îngrijiţi: 1 ofiţer, 24
sergenţi, 53 de caporali şi 491 de soldaţi 32 . Cum o parte din maici erau plecate
să îngrijească răniţii în alte spitale, iar altele se aflau la Agapia pentru a lucra în
atelierele mănăstirii, răniţii au fost îngrijiţi de maicile mai bătrâne.
Administratorul spitalului 32 C, a fost numit C. Lepădatu, doctor fiind N.
Penescu. În 26 octombrie 1916, spitalul mănăstirii a fost vizitat de Majestatea
Sa Regina Maria însoţită de domnişoara de onoare Mavrodi şi colonelul Balif,
aghiotant Regal. Spitalul a îngrijit răniţii până în ianuarie 1917, apoi din martie,
va găzdui câteva sute de invalizi şi orbi 33 .
La începutul lunii august 1917, mănăstirea este vizitată de către
Principesa Olga Sturdza, preşedinta Societăţii Ortodoxe a Femeilor Române,
fiind discutată şi posibilitatea înfiinţării a două orfelinate pentru copii orfani de
război, unul la Văratec şi celălalt la Agapia. Cele două orfelinate au fost
conduse de către prof. univ. Boroianu, ajutat de către preotul Bălănescu 34 . De
educaţia
acestor copu
s-au
ocupat
maicile
Evpraxia Macri la Agapia
şi maica Natalia Bolberi,
fetele învăţând gospodă
ria, iar cele mai mari învăţau ţesutul covoarelor,
torsul lânii sau confectionarea încălţămintei 35 . '
Chiar
de
la
înfiinţarea
orfelinatelor,
Prefectura
judeţului
Neamţ îl anunţa, la 18
septembrie
1917, pe
administratorul
Boroianu
Prof. dr. Ioan Cantacuzino, 9 iunie 1917
30

Ibidem, dosar 26/1917, f.5.
Idem, dosar 47/1917, f. 279.
32
Idem, dosar 1711917, f. 1-34.
33
Daniel Isai, op. cit., p. 243.
34
BOR, 2, p. 141.
35
Ibidem.
31
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că

în perioada 30 august-3 septemnbrie 1917 vor fi trimişi spre cele două
mănăstiri "orfelinatele din Filioara", 671 de orfane 6 . La 4 septembrie 1916,
Societatea Ortodoxă a Femeilor - Ocrotirea Orfanilor trimitea la Agapia 15
orfani însoţiţi de arhimadritul Stupcanu, re~onsabilul călugărilor infirmieri, dar
şi o ladă de medicamente pentru copii16 . Societatea Ortodoxă Naţională a
Femeilor Române- Secţia Ocrotirea Orfanilor- Comitetul Central îl anunţa pe
Boroianu că în urma controlului a 59 de orfani în gara din Iaşi, trimişi de
Prefectura Covurlui, doar 29 erau orfani şi au primit avizul pentru a ajunge la
Agapia38 .
La 22 octombrie 1917, alţi copii orfani sunt trimişi la Agapia, la
solicitarea pr. militar Alexandru Popescu de la Spitalul de Contagioşi nr. 2. Era
vorba despre minorii Vasile, Domnica şi Pricopie, orfanii soldatului Ioan
Banciu, decedat, copii care se găseau refugiaţi în comuna Angheleşti, judeţul
Putna39 . Alţi minori orfani, Ion şi Maria Tănasă, din comuna Şarul Domei, erau
trimişi la începutul lunii noiembrie la Agapia chiar de către primărie, deoarece
nu mai aveau nici o rudă în comună40 • Tot în luna noiembrie au sosit din judeţul
Putna, sub coordonarea prefectului, 200 de orfani, iar Primăria comunei
Găineşti, Suceava trimitea, în februarie 1918, trei surori orfane de mamă, al
41
căror tată, Trifan Vasile, se afla pe front •
Cele două orfelinate au fost de mai multe ori inspectate de către delegaţi
ai Societăţii Ortodoxe Naţională a Femeilor Române - Secţia Ocrotirea
Orfanilor, prima dintre acestea având loc la 30 septembrie 1917, când s-a
constatat că maica Elpida Petrişor luase sub ocrotirea sa 12 copii orfani. În luna
noiembrie a avut loc o nouă inspecţie, dorinţa fiind de a se mări capacitatea
celor două orfelinate şi de a primi şi 1200 de orfani. Rezultatele inspecţiei au
fost excelente, remarcându-se eforturile depuse de cele două mănăstiri pentru
educaţia şi hrana acestor copii. 42
Principala preocupare a admnistratorului celor 2 orfelinate a fost
asigurarea hranei, hainelor, încălţămintei şi lemnelor de foc. Mitropolia
Moldovei a sprijinit cât a putut aprovizionarea, însă sprijin a avenit şi din partea
locuitorilor unor comune şi oraşe care au oferit cele necesare. Astfel, locuitorii
din satul Vânători-Neamţ, au dăruit 400 de kg. de fasole, 80 de kg. de sămânţă
de cânepă şi 40 de kg. de cartofi. La 12 noiembrie, Depozitul de Subzistenţă din
36

Claudiu Cotan, Caring for orphans during the great war (1916-1918)-Agapia and Varatec
Monasteries, in volumul Convergent discourses. Exploring the Contexts of
Communication, Editura Arhipelag XXI Press, Tîrgu Mureş, 2016, p. 153.
37
Ibidem.
38
Ibidem.
39
Ibidem.
40
Ibidem.
41
Ibidem, p. 154.
42
Ibidem.
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Târgu Frumos (postul Paşcani), anunţa orfelinatele că oferă 300 de perechi de
opinci de diferite mărimi, 500 de kg. de lână pentru confecţionarea hainelor,
100 de litri de gaz pentru iluminat, doi cai pentru transport şi că asigură paza
orfelinatelor prin detaşarea a 1Omiliţieni 43 •
La 17 noiembrie, sunt cumpărate, de la Pipirg, 129 de oi, pentru care se
oferă suma de 3360 de lei. Totuşi, cele două orfelinate se confruntau cu
problema preluării din gări a produselor primite, ceea ce a condus la lipsuri în
hrănirea copiilor. Oamenii simpli au donat şi bani, aşa cum a făcut, la 7
noiembrie 1917, plutonierul Şchiopu Mihail din Regimentul 50/64 Infanterie,
care a donat suma de 40 de lei pentru orfanii de la Mănăstirea Agapia, iar C.
Stan, institutor în Târgu Neamţ, a oferit 200 de lei 44 •
Pentru educarea acestor orfani, sunt deschise, la cele două orfelinate,
şcoli primare, prin aprobarea din ianuarie 1918 a ministrului I.G. Duca. Astfel,
la Agapia a revenit monahia Eupraxia Macri, institutoare pentru adulte, iar la
Văratec, pentru educarea orfanelor, a rămas Natalia Bolberiţă, care era de
asemenea institutoare45 . La şcoala din Agapia au funcţionat învăţătorii Popescu
Ioan, 1. Costăchescu, Dragomirescu Constantin, Predescu Ilie, Maria Capriş şi
Elena Vasilescu46 • De la cele două mănăstiri de maici, au lucrat în diferite
spitale militare peste o sută de monahii, la spitalele din Iaşi fiind repartizate 23
de călugăriţe, iar la spitalul de la Mănăstirea Neamţ alte 7 călugăriţe.
Călugăriţele de la Văratec au activat şi ele la spitalele din: Bârlad (7), Vaslui
(4), Tecuci (4), Bacău (4) şi Târgu-Ocna (4) 47 .
La cele două mănăstiri de la Agapia şi Văratec, în ateliere au fost ţesute
stofe, pansamente, bandaje şi alte materiale necesare îngijirii răniţilor. Pentru
spitalul de la Văratec s-au livrat 1O plăEumi, 118 perne, 100 cearşafuri, 14
prosoape şi 204 perechi de ciorapi de lână 8 .
La încheierea războiului, dintre cele 60 de maici de la Mănăstirea
Văratec care s-au ostenit în spitalele de răniţi şi contagioşi, cinci erau decedate,
iar nouă rămăseseră în teritoriile ocupate. Călugăriţele de la Agapia şi Văratec
şi-au îndeplinit misiunea, îngrijind de mii de răniţi şi bolnavi, primind pentru
devotamentul lor aprecieri deosebite din partea Crucii Roşii şi a Armatei
române. Monahia Antonia Ghenovici de la Văratec a fost decorată pentru
dăruirea arătată îngrijirii răniţilor şi bolnavilor.
43

Ibidem, p. 155.
Ibidem, p. 155-156.
45
Daniel Isai, Implicarea monahismului din Moldova în alinarea suferintelor din perioada
Primului Război Mondial (1916-1918), în "Teologie şi Viaţă", anul XIII (LXXIX), nr. 7-12,
2003, p. 243.
46
Claudiu Cotan, Caringfor orphans... , p.156.
47
Ioan Ivan, Forme organizatorice de asistenfă medicală, în "Mânăstirea Văratec", Iaşi, 1986,
p. 147.
48
Ibidem.
44
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Schiturile Războieni şi Durău au dat armatei alimente, vite,
dar şi din aceste mănăstiri monahii au lucrat în cadrul Societăţii
de Cruce Roşie.
La mănăstirea Bistriţa a funcţionat chiar de la începutul războiului un
spital militar rus, nr. 51, de boli infecţioase, iar din decembrie 1916 a găzduit
spitalul155, refuşiat din Ploieşti. Dintr-un raport din martie 1917 aflăm că erau
deja 90 de răniţi 4 •
Activitatea preoţilor a fost apreciată şi elogiată de către generalul
Constantin Prezan, şeful Marelui Stat Major, care arăta că "preoţii şi-au făcut
mai mult decât datoria şi este o cinste pentru cler, care, alături de ostaşi, au dat
mai mult decât le-am cerut noi pentru ţară şi neam"50 .
Arhimandritul Teoctist Stupcanu, îndrumător al călugărilor repartizaţi
Societăţii de Cruce Roşie, comunica, în noimebrie 1917, mitropolitului Pimen,
lista călugărilor care au avut diferite misiuni în cadrul acestei societăţi
propunând decorarea acestora. In această listă se regăseau şi călugări de la
Mănăstirile Neamţ 51 , Secu 52 , Horaiţa 53 şi Durău 54 .
In aprilie 1918, prin dispoziţia circulară nr. 909, mitropolitul Pimen a
cerut tuturor stareţilor şi stareţelor din cuprinsul Arhiepiscopiei Iaşilor să aducă
la cunoştinţă, prin rapoarte amănunţite, dacă au ajutat armata, răniţii, refugiaţii,
orfanii şi dacă călugări sau călugăriţe din aceste mănăstiri au activat în spitalele
militare. În rapotul Mănăstirii Neamţ se preciza că toate chiliile mănăstireşti au
fost puse la dispoziţia armatei şi refugiaţilor, că în casele călugărilor s-a
amenajat un spital militar, în casa veche a bolniţei a fost instalat un spital pentru
îmbrăcăminte

A

49

Daniel Isai, op. cit. p. 246.
BOR, 2, p. 138.
51
Arhimandrit Partenie Antohie, de la Spitalul 2; protosinghel Trifon Sturza, de la Spitalul 4;
protosinghel Galerie Mihalcea, de la Spitalul 5; ierodiacon Diomid Ursulescu, de la Spitalul 1;
protosinghel Teofan Anghelea, de la Spitalul 2; ieromonah Teodosie Harcotă, de la Spitalul 2;
ieromonah Chirii Popa, de la Spitalul 2; ierodiacon Cosma Bere, de la Spitalul 2; monah
Dionisie Sângeorzan, de la Spitalul 2; monah Zosima Georgescu, de la Spitalul 2; protosinghel
Gamatt Papii, de la Spitalul 2; ierodiacon David Bidaşcu, de la Spitalul 2; ieromonah Mina
Prodan, de la Spitalul 5; monah Claudie Donisă, de la Spitalul 5; ierodiacon Gherasim Obreja,
de la Spitalul 5; monah Vasian Rusu, de la Spitalul 3; monah Ifrim Axintescu, de la Spitalul 3;
protosinghel Daniil Ciubotaru, de la Spitalul 3; monah Anania Mursă, de la Spitalul 3; fratele
Vasile Teodorescu, de la Spitalul 3; seminaristul Haralambie Lostun, de la Spitalul 3;
seminaristul Gheorghe Dolinescu, de la Spitalul 3; monahul Valentie Crăciun, de la Spitalul 4;
ierodiaconul Dosoftei Popovic, de la Spitalul 5.
52
Ieromonah Damaschin Trofin, de la Spitalul 1; ieromonah Vichentie Zalău, de la Spitalul 2;
monahul Antipa David, de la Spitalul 4; ierodiacon Epifanie Acatrinei, de la Spitalul 3;
ierodiacon Climent Aonofreesei, de la Spitalul3; ieromonah Gorgonie Mocanu, de la Spitalul3;
ieromonah Ghenadie Ailincăi, de la Spitalul 4; ierodiaconul Inochentie Moroi, de la Spitalul 4.
53
Protosinghel Pimen Gheorghiu, de la Spitalul3; ieromonahul IosifŢăranu, de la Spitalul 5.
54
Ierodiaconul Ilarion Filip, de la Spitalul4; ierodiaconul Varlaam Popescu, de la Spitalul 5.
50
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covalescenţi,

ambele administrate de stareţul Meletie cu ajutorul unor infirmieri
Ioan Chirilă, Dragomir Palaşanu şi Vasile Teodorescu sprijiniţi de
mai mulţi călugări 55 .
Adresa nr. 3718 din 31 iulie 1918, emisă de Crucea Roşie a apreciat în
mod deosebit jertfa monahilor, conduşi de arhimadritul Teoctist Stupcaru, ce au
slujit în spitalele sale: "În urma închiderii spitalelor Crucii Roşii, părintele
Arhimadrit Teoctist Stupcaru mobilizat la aceste spitale în calitate de şef al
misiunii călugărilor infirmieri, detaşaţi la aceste spitale, este liber de orice
sarcini pe ziua de 31 iulie 1918, aducându-i-se din partea Societăţii cele mai
frumoase mulţumiri, pentru modul cum a condus echipele călugărilor din tot
timpul războiului şi cum a ştiut să menţină bunele raporturi între ei şi personalul
spitalicesc de orice grad" 56 .
Pentru activitatea depusă, arhimadritul Teoctist a fost decorat cu ordinul
"Crucea Regina Maria", clasa I, iar călugării Dionisie Sângeorgean, Gorgonie
Mocanu, Vasile Teodorescu, Hristofor Popescu, Mina Prodan, Gherontie
Visarion şi Varlaam Popescu au primit ordinul "Crucea Regina Maria", clasa a
III-a. În cei doi ani de război, o parte dintre călugării infirmieri s-au îmbolnăvit
şi au fost înlocuiţi cu alţii. Câţiva au murit la datorie. Prin spitalele Crucii Roşii
au trecut peste 120 de călugări 57 . Pentru patriotismul dovedit, dar şi pentru
devotamentul creştin de care au dat dovadă unii dintre călugări au primit din
partea mitropolitului Pimen distincţii şi ranguri bisericeşti de protosingheli şi
arhimadriţi. Însuşi Pimen Georgescu, printr-un mesaj a apreciat activitatea
mănăstirilor şi a vieţuitorilor dintr-însele, astfel: "Povestind pe scurt cele ce
s-au petrecut în mănăstiri în vremea războiului, M -am convins că, călugării şi
călugăriţele noastre, fiind pregătiţi de cu vreme, şi-au făcut datoria cu vrednicie,
ca orice adevărat fiu al ţării, încât mulţi au murit, îngrijind răniţii şi mai ales de
bolnavii exantematici. Astfel, ar fi fost o adevărată ruşine, ca în vremea marelui
război călugării şi călugăriţele noastre să stea în mănăstire mucezind între
pereţii chiliilor lor. Şi, pentru că călugării şi călugăriţele din Moldova au ştiut
să-şi facă datoria în vreme de război ... cu drept cuvânt li se cuvine din partea
ţării, cinste şi consideraţie, iar din partea Mea, ca Mitropolitul lor, le exprim
mulţumirile şi binecuvântările Mele" 58 .
seminarişti:

55

Claudiu Cotan, Neamţ monastery, p. 144.

56

Ibidem, p. 145.

Teoctist Stupcaru, Activitatea călugărilor din Eparhia Moldovei în timpul războiului, în
Anul 1, nr. 11-12, ianuarie-februarie 1934, pp. 315-327.
58
http://ziarullumina.ro/manastirile-din-moldova-in-vremea-marelui-razboi-131725.html
(accesat Ia 26 aprilie 20 18).
57

"Viaţa Monahală",
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Preoţi şi cântăreţi în război
Preotul Bârliba Gheorghe din Vânători Neamţ, confesor la Regimentul
31 Infanterie. Era recondat de către Lt. Col Gagiu ca "adevărat duhovnic
bisericesc care-şi iubeşte misiunea şi patria... În timpul luptelor a dat ajutor
sanitar, pansând răniţii ... Preot demn şi foarte muncitor... " 59 .
Preotul Bujor Gheorghe de la Parohia "Sf. Gheorghe" din Bacău, având
gradul de căpitan, a fost duhovnicul Brigăzii a VIII-a artilerie. A luptat la
Soveja, Caşin şi Oituz. Pentru meritele deosebite a fost decorat cu "Crucea de
război 1918" şi "Medalia Ostăşească". Lt. col. Velescu spunea despre el că "şi-a
îndeplinit cu cea mai mare conştiinciozitate, abnegaţie şi devotament misiunea
sa de confesor"60 •
Preotul Ciosu Gheorghe din Bârsăneşti-Bacău, confesor la Regimentul
55/67 Infanterie, a participat la luptele din Transilvania din 1916, cele de pe
Valea Prahovei, Buzău. Despre el un ofiţer superior spune că la "spital a servit
cu mult zel şi devotament", iar It. col. Gh. Dragu că "a luat parte la toate
operaţiunile regimentului în Transilvania şi în retragere" 61 •
Protosinghelul Cotârleţ Isaia, născut la Caşin-Bacău, în 1887, a fost
încorporat şi trimis pe front. Luat prizonier şi internat în lagăr evadează şi se
reîntoarce în Moldova. Intră în monahism în 1919 la Mănăstirea Bogdana,
devenind stareţ al acelei mănăstiri. A decedat la 87 de ani fiind înmormântat în
satul natal 62 .
Preotul M Diaconescu din Târgu Neamţ, de la Regimentul 11
Infanterie, considerat de superiori "un element care face fală preoţilor, din toate
punctele de vedere" 63 .
Preotul Gavrilescu Ilie din Roman, a lucrat la Ambulanţa Diviziei a VIIa. Col. dr. Mihăilescu spunea că deşi "trecut de 60 ani, a făcut serviciul ca
confesor al ambulanţei în tot timpul campaniei cu multă tragere de inimă şi

bunăvoinţă" 64 .

Preotul Ionescu Gheorghe din Roşiori-Roman, a fost duhovnic la
Regimentul 16 lnfanterie. Col. Macri şi generalul Petală aveau aprecieri la
superlativ deoarece "şi-a înteles misiunea sa... Nu am să-i aduc decât laude şi
. . .. Menta
. ~ a mamta... "65 .
mu1ţumm.
A

•

C. Nazarie, op. cit., p. 156, ediţie 2, 2018; Grigore N. Popescu, op. cit., p. 93.
BOR, 2, P. 30; p Grigore N. Popescu, op. cit., 94.
61
C. Nazarie, op. cit., p. 75; Grigore N. Popescu, op. cit., p. 95.
62
Eugen Ardeleanu, Protosinghelul Isaia Cotârleţ, în "Mitropolia Moodovei şi Sucevei", 1974,
nr. 1-2, p. 149.
63
C. Nazarie, op. cit., ediţia 2, p. 159.
64
C. Nazarie, op. cit., p. 80.
65
Ibidem, p. 79; Grigore N. Popescu, op. cit., p.1 00.
59

60
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Preotul Marcu Gheorghe din Caşin, confesor la Regimentul 14
Infanterie. Despre el col. Ioan spunea că este un preot bun care vorbeşte
convingător oamenilor. Mutat apoi la Spitalul de contagioşi nr. 366 .
Preotul Niţu Gheorghe din Roman, Brigada a VII-a artilerie a participat
la luptele din Transilvania, de la Agăş şi Valea Uzului. A ingrijit răniţii de la
Spitalul din Caşin. Col. Hentescu spunea că a dat "ajutor serviciului medical.. .
Bolbav de pleurezie .. . Cultură superioară, caracter distins, excelent camarad" 67 .
Preotul Popovici Gheorghe, din Trifeşti
Roman, a fost duhovnic la Regimentul 3 Dâmboviţa,
"un adevărat părinte sufletesc al ostaşilor... Bun preot
sub toate raporturile" 68 .
Preotul Stoian Sandu 69 din Târgu Ocna, a fost
încorporat la Regimentul 27 Infanterie. Mergea în
fruntea soldaţilor în prima linie şi oficia serviciul
religios chiar în timpul bombardamentelor. Decorat cu
"Coroana României", în grad de cavaler, "Avântul
Ţării" şi "Meritul sanitar".
Preotul Tănăsescu Dobrotă din Roman, a fost
duhovnic la Unitatea 4 contagioşi, îngrijind şi asistând
pe soldaţii bolnavi de holeră şi tifos la spitalul din P.
Ordinul "Crucea Regina
Neamţ, fiind ridicat la gradul de căpitan şi decorat cu
Maria" clasa a II-a
70
Ordinul "Crucea Regina Maria" clasa a II-a .
Preotul Tudorache Gheorghe din Târgu Ocna,
confesor la Regimentul 55/67 Infanterie. A fost
decorat cu Ordinul "Crucea Regina Maria" clasa a II-a
şi Ordinul "Stanta Ana" clasa a II-a (decoraţie
rusească) . "S-a dus în linia întâi de luptă, pentru a
îmbărbăta ofiţerii şi trupa ... S-a stabilit aşa legătură
sufletească între acest preot şi soldaţi, încât ei îl
numesc tătucul nostru, pentru că părintele Tudorache
este în tot momentul între ei, în infirmerie, îi îngrijeşte,
îi împărtăşeşte, îi încurajează{ în fine, îi vindecă pe
jumătate", spunea col. Dragu. 7
Ordinul "Sfănta Ana"
clasa a II-a

Dintre cântăreţi îi vom menţiona pe:
Simion Florian de la parohia

66

Ibidem, p. 86; Grigore N. Popescu, op. cit., p. 101 , p. 120.
Ibidem , p. 85 ; Grigore N. Popescu, op. cit., p. 103.
68
Ibidem, p. 83 ; Grigore N. Popescu, op. cit., p. 110.
69
Ibidem, p. 72; Grigore N. Popescu, op. cit., p. 121.
70
Ibidem , p. 51.
71
Ibidem , p. 38-39; Grigore N. Popescu, op. cit., p. 114.
67
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Dărmăneşti, Bacău, rămas invalid de război, a decedat în 1967 72 •
Filimon N. Gheorghe din Cârligi-Roman, a fost la Regimentul 14
Dorobanţi, iar pentru acte de vitejie a fost ridicat la gradul de sergent. 73
Rotaru Gheorghe din Cârligi-Roman, a fost la Regimentul 14
74
Dorobanţi, fiind luat prizonier evadează dar este prins.
Nistor N. Gheorghe din Moineşti, a făcut parte din Regimentul 4
obuziere, a luat parte la operaţiunile din Transilvania şi la cele de la Mărăşeşti 75 •
Ioan Vlad de la Biserica Precista Mare din Roman, mobilizat la
Regimentul 14 Infanterie fiind transferat apoi la partea sedentară a
regimentului la Târgu Ocna76 .
Alţi preoţi au fost duhovnici la diferite unităţi militare, precum
Diaconescu Mihai (locotenent), de la Biserica Adormirea Maicii Domnului
Târgu Neamţ, la Regimentul 11 infanterie, Bârliba Gheorghe (locotenent), din
Vânători Neamţ, la Regimentul 13 Infanterie, Matasă Constantin (locotenent),
de la Biserica "Adormirea" Piatra Neamţ, la Sanatoriul "În Carpaţi", Popovici
Teodor (locotenent), de la Dagâţa-Roman, la Trenul Sanitar nr. 10, Victor
Ghervescu, din Roznov, la Regimentul 15 infanterie, mutat apoi la Spitalul de
evacuare nr. 20, Andreiu Gâlea, refugiat din Transilvania, paroh la Doamna,
Neamţ, a servit iniţial la Regimentul 29 apoi la Brigada 6 Roşiori, din mai
1918, Teodor Popovici, paroh la Vovrieşti, Roman, confesor la Regimentul 37
infanterie şi Trenul sanitar nr. 1O, Gheorghiu Matei din Gherăieşti, confesor la
acelaşi regiment, Petru Popa din Dăgâţa, Roman, confesor la Regimentul 54/56
infanterie, Victor Gervescu paroh la Roznov, la Spitalul de evacuare nr. 7. 77
Analizând eficienţa Serviciului religios în timpul războiului care tocmai
se încheiase, Protoiereul Constantin Nazarie s-a preocupat în primii ani de după
război de permanentizarea preotului în armată. El considera că fiecare regiment
ar trebui să aibă preotul său, ales prin concurs, de o comisie formată din
reprezentanţi ai Sfântului Sinod şi Marelui Stat Major. Institutionalizarea
preoţilor în armată, credea el, va reclama cheltuieli, dar necesitatea pregătirii
sufleteşti a soldatului, care s-a văzut în toate actele de eroism din timpul
războiului, trecea pe primul plan: " ... dacă în învălmăşagul luptelor, în ţipătul
răniţilor, în vaietul bolnavilor, în suspinul muribunzilor, în depresiunea morală
aproape generală, preoţii au făcut lucruri minunate, ce ar putea oare face în
liniştea cazărmii, în condiţiile prielnice dezvoltării unei activităţi pastorale,
Mihai Puşcalău, Cântăreţul Simion Florian, în "Mitropolia Moldovei şi Sucevei", 1967, nr.
7-8, p. 569.
73
BOR, 2, p. 33.
74
Ibidem.
75
Ibidem.
76
Ibidem.
77
Ibidem, p. 135; Grigore N. Popescu, op. cit., p. 120-124, 135.

72

185
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia XIII 12018

morale, intelectuale şi educative între soldaţi, cu atât mai mult cu cât preotul are
ascendent asupra sufletului ţăranului nostru? ... Dacă preotul, fără a fi

încetăţenit

în armată a adus servicii aşa de mari şi de reale, uşor se poate ghici
ce foloase îi va aduce în timp de pace şi de război, când el va face parte
integrant din ea, se va forma, dezvolta şi va lucra permanent în vederea
trebuinţelor ei" 78 .
Vorbind despre jertfa preoţilor mobilizaţi în Războiul Întregirii
Neamului, la 8 iulie 1921, în şedinţa Senatului României, ministrul de Război,
generalul Ioan Răşcanu, în Expunerea de motive la Legea pentru organizarea
clerului militar - prima lege de acest gen în istoria Bisericii şi a Armatei - a
spus între altele: "Armata noastră, care a luptat în condiţiuni extrem de grele,
cunoscute îndeajuns de domniile noastre, graţie pregătirii ei sufleteşti a putut să
înfrunte cele mai grele timpuri şi să treacă neatinsă pe lângă flagelul teribil al
bolşevismului, care a prins în focul său şi mistuit formidabila armată rusească.
Această pregătire sufletească este de netăgăduit că în mare parte îşi are obârşia
în sentimentalele religioase cu care a fost înzestrat românul în toate timpurile şi
care 1-a ajutat şi salvat în timpurile de restrişte. Sentimentul religios a fost
veşnic cald în sufletul soldatului nostru, căci preoţimea militară care a însoţit
armata în tot timpul războiului a fost mai presus de orice laudă şi ca adevăraţi
apostoli preoţii nu au părăsit un moment postul lor sfânt şi de onoare, ajutând
ofiţerimea spre a putea duce la glorie trupele noastre" 79 .

Nazarie C., op. cit., p. 93. Evaluarea activităţii preoţilor militari în Primul Război Mondial şi
la pr. Popescu N. Grigore, op. cit., p. 41-49 ("Preoţimea română pe câmpul de luptă").
79
Dezbaterile Adunării Deputaţilor/Şedinţa de marţi 19 iulie 1921, în "Monitorul Oficial" nr.
154 din martie 1922, p. 4358-4359, unde se află şi Expunerea de Motive, prezentată de
generalul Ioan Răşcanu, Ministru de Război, în Senat.
78
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Anexa 1
Preotul Regimentului "Vânători de Munte" către Prea Cucernicia Sa
Protoiereul preoţilor militari

Ca răspuns la ordinul Prea Cucerniciei Voastre nr. 1400 din 6.XI.1917,
asupra lucrului nostru pe trei luni, am onoarea a vă face următoarea dare de
seamă:

Luna noiembrie şi mare parte din decembrie, regimentul fiind în
formaţie, recruţii sosind în rânduri, batalioanele nefiind constituite, nu s-a putut
face serviciu religios pe regiment până la Sărbătorile Naşterii. Subsemnatul am
slujit în acest timp la biserica, zisă Catedrală, din Tg. Neamţ, unde veneau şi
ofiţerii, şi ~soldaţii din regiment.
1. In ajunul Naşterii Domnului, am fost cu icoana Naşterii prin toate
cantonamentele regimentului, atât în Tg. Neamţ, la Oglinzi, cât şi la Mănăstirea
Neamţ, unde cantonează un batalion şi o companie de ardeleni.
Il. De Sfântul Ştefan, patronul Regimentului Vânători de Munte, fiind
adunate în faţa Cetăţii Neamţ cele 3 batalioane din Tg. Neamţ şi Compania de
skiuri şi P.S. de la Oglinzi-batalionul de la mănăstire a serbat patronul acolo-,
am săvârşit pomenire pentru cei căzuţi în lupte şi pentru Ştefan cel Mare şi,
după panahidă, am făcut Te Deum. Răspunsurile le-au dat pe rând un cor de
ofiţeri şi un cor de soldaţi-pregătite din timp. În urmă, am vorbit în legătură cu
jertfa Sfântului Ştefan şi lupta pentru adevăr până în clipa morţii, în legăturp cu
vrednicia lui Ştefan cel Mare pentru apărarea legii şi moşiei, cu lupta lui pentru
Ardeal şi sfărşind cu îndemnuri la aceleaşi fapte ca şi vitejii căzuţi, ca şi Ştefan
cel Mare ca §i Sfinţii Bisericii-Sfântul Ştefan.
III. In ajunul Bobotezei, am botezat toate cantonamentele şi toate
unităţile regimentului.
IV. De Bobotează am săvârşit "Agheasma Mare" la Mănăstirea Neamţ,
unde avem un batalion întreg şi o companie din Batalionul de Ardeleni.
Serviciul sfânt l-am săvârşit odata cu soborul Sfintei Mănăstiri. După Sfinţirea
apei, am vorbit chemând întru amintirea soldaţilor glasul marilor strămoşi a
ctitorilor mănăstirii; am reamintit toate jertfele celor infirmi şi că lupta trebuie
dusă de noi la capăt şi am încheiat urând ca, precum în trecut multă lumină am
plecat pentru neam de aici, tot aşa mântuire şi veste bună să-i vestească cei ce
au aici atâtea îndemnuri la lucru neîntrerupt.
V. La 24 ianuarie, în faţa Cetăţii Neamţ, s-a aşezat în careu tot
regimentul-peste 4000 de oameni.
Am săvârşit agheasmă împreună cu slujba de război şi, într-un glas,
ţinând crucea sus, iar recruţii, ridicând mâna dreptă în sus, au depus cu toţii
jurământul. A urmat apoi cuvântarea subsemnatului. Am arătat că fapt
consfinţit astăzi este unirea, care e sărbătoarea nu numai a ţării vechi, ci a
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neamului, că pe crezul unirii tuturor românilor jurăm noi astăzi. Am arătat cum
unirea la 1859 au făcut-o o mână de oameni tari în credinţă că astăzi, pentru
unirea desăvârşită, nu numai câţiva inşi, ci M.S. Regele cu toată adevărata ţară
şi cu tot neamul- pildă regimentul nostru-unde sunt români din toate ţinuturile
româneşti, au sfinţit această credinţă cu sângele jertfei şi suferinţei tuturor. Că
dacă câţiva luptători tari în credinţă au făcut unirea la 1859, astăzi, când 14
milioane de români avem aceeaşi credinţă, credinţa noastră va birui. Am
încheiat cu pilda de târier în credinţă a plăieşilor Cetăţii, când cu Sobietski, şi că
aşa se sfinţeşte jurământul.
VI. La Sfinţii Trei Ierarhi am făcut, împreună cu P.C. preoţi ai Tg.
Neamţ, la biserica, zisă "Catedrală", un parastas pentru eroii căzuţi în lupte din
Regimentul 55 şi din Regimentul Vânători de Munte. Din partea regimentului
nostru au fost delegaţii de ofiţeri şi soldaţi. Între alţii, am vorbit şi eu despre
datoria noastră către cei căzuţi, de a-i preamări şi de a le urma dragostea lor de
ţară, jertfa lor să ne fie un neîntrerupt îndemn de muncă şi jertfă.
Acestea sunt momentele mai de seamă, în care rolul nostru de întăritori
de suflete s-a putut afirma. Am căutat să fiu cât mai des între ofiţeri şi în
mijlocul trupei, cercetându-i în timpul liber. Lucrul fiind mult şi pregătirea cât
mai intensă şi în timp cât mai scurt, nouă pentru educaţie ne rămân mai ales
sărbătorile. În marginile mijloacelor restrânse, am căutat să dau şi cărţi de citit
soldaţilor, dar pentru a veni îmn ajutorul fiecăruia va fi prilej bun mărturisirea
cu ocazia postului, dacă împrejurările vor îngădui.
Cu deosebit respect,
Preotul D. Nicolaescu, Vănători de Munte
31.1.1918, Tg.

Neamţ

(M.Ap.N., Dep. C.A., fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 5, f. 3738), reprodus în Gheorghe Nicolescu, Gheorghe Dobrescu, Andrei Nicolescu,
Biserica Ortodoxă Română şi Marea Unire. Preoţi în tranşee 1916-1918, voi.
Il, doc. 180, p. 179-181, Editura Basilica, Bucureşti, 2018.
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Bacăul

în vâltoarea anilor 1917-1918
Cristina TANA SĂ

Bacau County between 1917-1918
Summary
The population of Bacau county participated in the war of reunification of the
people both on the front and behind the front in the First World War, defending with
the price of life the Romanian earth. Dozens of public or private buildings have been
tumed into war hospitals and military bases of armies. The rest of the population tried
hard to cope with the stoicism of the weights generated by the war. There were
excesses of private or communal property damage and other buildings, but the
population supports them stoicim, considering it deserves sacrifice for the Revolution
ofthe Reunification ofthe Nation. History pages marked the fulfillment ofthe ideal of
perfection of the National and State Unity. The Great Union was carried out on
December 1 and was consecrated by the 1920 Peace Treaty, opened for the population
of Bacau County a deve1opment of economic, social and culturallife.
Keywords: War, military, popu1ation, food, clothing, ration, commerce, requisitions.
Aşezarea geografică a judeţului a făcut ca Bacău} să fie un centru al
luptelor din vara anului 1917 la Oituz, Grozeşti, Clăbucet, Mănăstirea Caşin,
Sticlărie, Cireşoaia şi Coşna, acestea devenind legendare şi scriind în istorie
eterna lozincă a frontului Caşin- Oituz- Slănic- Uz- Trotuş: "Pe aici nu se
trece" 1•
Sfârşitul Primului Război Mondial a materializat acţiunile politice şi
militare începute din 1859, 1877, 1916-1918, apoi continuate la Chişinău în 28
martie 1918, la Cernăuţi din 28 noiembrie 1918 şi încheind prin actul de la 1
decembrie la Alba Iulia de !aurire a Statului Naţional Unitar Român. 2 La aceste
evenimente, judeţul Bacău a avut contribuţii deosebit de importante pe front. În
oraşul Bacău - oraşul de reşedinţă al judeţului, în anii 1916-1918, s-a aflat
sediul Comandamentului Armatei de Nord, condusă de generalul C. Prezan şi,
mai apoi, Comandamentul Armatei a II-a Române, condusă de generalul

Consiliul Judeţean Bacău, Judeţul Bacău, Bacău, 1996, p. 41-43; Arhivele Naţionale Bacău,
fond Primăria Bacău, d. 42/1934.
2
Consiliul Judeţean Bacău, op. cit., p. 42.
1
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Alexandru Averescu, acesta fiind cantonat în casa Anania din strada George
Bacovia nr. 94 3 .
Băcăuanii au participat la Războiul de Întregirea Neamului atât pe front,
cât şi în spatele acestuia, apărând, cu preţul vieţii, pâmântul românesc 4 • Odată
cu declanşarea Primului Război Mondial viaţa socio-economică a cunoscut o
depreciere, datorată lipsei alimentelor care au generat creşterea preţurilor şi
specula. Pentru a veni în ajutorul populaţiei sărace au fost înfiinţate depozite de
subzistenţă5 • Primăriile au declarat articole de primă necesitate grâul, făina,
pâinea, fasolea, uleiul, zahărul, ovăz, lână şi săpunul de rufe. În perioada 19161918 locuitorii judeţului Bacău au oferit armatei petrol, benzină, mijloace de
transport (căruţe), piese de harnaşament, grâne, animale, alcool etc. Zeci de
clădiri publice sau particulare au fost cedate armatei române şi apoi celei ruseşti
şi transformate în spitale de război şi baze militare ale armatelor. Bacăul a fost
un oraş al spitalelor, funcţionând 7 unităţi spitaliceşti şi 25 de aşezăminte 6 .
Construcţiile ridicate ulterior de armată, după terminarea războiului au fost
scoase la vânzare cu licitaţie de către Prefectură. 7
Populaţia rămasă acasă încerca din greu să facă faţă greutăţilor generate
de război. Au fost excese prin distrugeri de bunuri particulare sau comunale de
locuinţe şi alte construcţii, dar populaţia le suporta cu stoicim considerând că
merită sacrificiul pentru ţară prin susţinerea Război de Întregirea Neamului.
Activitatea administrativă a Institutiilor locale
Conform Decretului Regal nr. 1314 din 9 noiembrie 1917 s-a înfiinţat la
Iaşi Direcfia Generală a Alimentării în scop de a uşura şi reglementa
aprovizionarea populafiunei din Jară 8 • Prin Decizia Ministerială nr. 1 din 1
decembrie 1917 şi procesul-verbal încheiat de Prefectura judeţului Bacău din
data de 11 ianuarie 1918, s-a dispus înfiinţarea "Comisiunii judeţene de
aprovizionare", care avea menirea să întocmească o situaţie exactă a produselor
alimentare şi furajere existente în judeţ în vederea gestionării nevoilor de
consum ale populaţiei şi armatei în mod raţional.
În situaţia în care Comisia Judeţeană de Alimentare constata că
produsele erau insuficiente aprovizionării populaţiei şi armatei, se adresa
Ibidem, p. 43; Alin Popa, Din istoria oraşului Bacău 1900-1930, Iaşi, Editura PIM, 2008, p.
86-89.
4
Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 4211934, f. 3-6- din cuvântul primarului
municipiului Bacău, Mihai Văgăunescu, la lucrarea Ostaşii din cimitirul eroilor pentru
întregirea neamului 1916-1918, Tipografia Primăriei Bacău, 1933.
5
Alin Popa, op.cit., p. 78-86.
6
Ibidem, f. 93.
7
Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 22/1918, f. 28.
8
Ibidem, d. 1111918, f. 57-61.
3
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Direcţiei

Generale a Alimentării Iaşi pentru a completa deficienţele de hrană
prin stocurile de care dispunea Direcţia din alte judeţe.
Conform acestui ordin, primarul avea obligaţia de a institui în fiecare
comună Comitete Judeţene/Comunale de Aprovizionare. Din aceste Comitete
Judeţene/Comunale de Aprovizionare făceau parte: prefectul judeţului/primarul,
care era şi preşedintele Comisiei, perceptorul fiscal, un proprietar local care
avea domiciliul în comuna respectivă, delegaţi ai sfaturilor săteşti (câte 3-4
săteni), un delegat al Băncii Populare, preotul şi învăţătorul 9 . Aceste comitete
trebuiau să verifice situaţia la zi a stocurilor de alimentele şi furaje.
Administraţiile plăşilor reglementau raţia pentru fiecare locuitor, cât şi
pentru animale, conform Ordinului prefectului judeţului Bacău nr. 4119/1917.
Cele mai importante articole, considerate "de primă necesitate" erau: petrolul,
tutunul, articole de îmbrăcăminte, de încălţăminte, fier pentru potcoave şi care
de transport.
Era interzisă înstrăinarea produselor fără autorizare eliberată de către
Comisia Judeţeană de Aprovizionare. Toate aceste autorizaţii erau semnate de
către prefect, care era şi preşedintele comisiei. Deficitul unei comune era
suplinit de către Comisia Judeţană prin Banca Populară. Acestea aveau obligaţia
să distribuie alimente tuturor locuitorilor, atât băştinaşi cât şi refugiaţi,
evidenţele contabile fiind păstrate de băncile populare. Toate reclamaţiile
împotriva speculei erau atent cercetate, cu declaraţii scrise de la martori.
Comerţul liber era doar pentru: păsări, ouă, unt, lapte etc. Erau interzise
rechiziţiile asupra furajelor, legumelor păsărilor etc., sigura excepţie de la
regulă era urgenţa militară. Urgenţele agricole erau: hrana oamenilor,
însămănţările agricole şi hrana animalelor, acestea fiind stabilite doar de
consilierul agricol, care putea să hotărască necesarul, conform Deciziei
Ministeriale nr. 504 din 16 decembrie 1917, publicată în "Monitorul Oficial" nr.
232/1917.
Prin Ordonanţa prefectului nr. 8549/1917 se ridicase dreptul
proprietarilor de mori de a măcina liber produsele, fiind adoptat un sistem de
vamă în produse numit "schimb de măciniş". Morarii trebuiau să ţină registre,
în care să completeze zilnic cantitatea măcinată, iar vama în produse rămânea la
dispoziţia prefectului, care o distribuia populaţiei băştinaşe sau refugiaţilor
lipsiţi de hrană, pe bază de cartele 10 • Dacă se constatau nereguli, în sensul că
morarii făceau speculă sau profit, moara era rechiziţionată. Se acorda o grijă
deosebită ca populaţia să aibă hrană.

9

Arhivele Naţionale Bacău, fond Prefectura judeţului Bacău, d. 1111918, f. 54, 57.
Ibidem, f. 57 v.

10
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Comunitatea de refugiaţi, în anii 1916-1918, era mare, ca urmare a
retragerii în Moldova a populaţiei din sudul ţării. Aceştia aveau un reprezentant
"mai de vază" în Comitetul Comunal de Aprovizionare, cu aceleaşi drepturi faţă
de ceilalţi membrii. La distribuţia alimentelor se ţinea cont de cei care nu aveau
posibilităţi financiare, iar dacă "erau săraci" distribuirea alimentelor de bază era
gratuită.

Evidenţa distribuirii era tinută de către comisiile de aprovizionare sub
de tabele cu semnătură şi centralizate la Banca Populară. Plata acestora
se făcea de către Comitetul Judeţean de Aprovizionare către Banca Populară.
Distribuirea se făcea cu sprijinul Companiei de Jandarmi.
Săptămânal, situaţia activităţii desfăşurate era raportată la nivel local la
Comisia Judeţeană şi era verificată de către membrii Comisiei Judeţene, din
care făcea parte prefectul, comandantul militar, consilierul agricol, primarul
oraşului Bacău, şeful serviciului de subsistenţă, controlorul băncilor populare,
comandantul companiei de jandarmi şi administratorii de plasă 11 , agronomi
regionali şi detaşaţi militari.
Ministerul de Interne - Direcţia Generală a Serviciului Sanitar sesizează
Primăria Bacău privind starea sanitară a clădirilor 12 şi solicita luarea de măsuri
în vederea reparării acestora conform art. 174 a Legii Sanitare. Urmare acestei
legi, au fost închise multe cârciumi, hoteluri, cinematografe, deoarece aveau o
stare precară, insalubră şi nu puteau fi locuite. Totuşi, proprietarii faceau
contestaţii la hotărârile de închiderea localurilor sau chiar se reclamau reciproc
deoarece nu puteau să îşi desfăşoare activităţile comerciale 13 .
Serviciile de pază şi protecţie erau asigurate de Poliţia oraşului Bacău,
care avea un număr de 39 de sergenţi repartizaţi, la data de 23 martie 1918,
astfel: "Bucşă Ion la Sala Prefecturii, Croitoru N-lai, Iancu Neculai, Elisei
Vasile- la Gară, Botezatu Ion la Siguranţă, Dănceanu Alecu, Hârţescu Iord.la Citaţii, Ionescu D. Toma- la Cancelaria Poliţiei, Lungu V-le- la Revizia
posturilor prin oraş noaptea, Gavriliţă Vasile - la Prefectură pentru sigilarea
registrelor noi, Molin Gh - la Banca Naţională, planton de zi, Simionescu V -le
formă

D.G.A.S, Îndrumător în Arhivele Statului Judeţul Bacău, Bucureşti, 1980, capitolul Fonduri
Administrative, Prefectura Bacău, p. 19 - Organizarea administrativă a judeţului Bacău în 1918
era conform reglementărilor din anul 1908. Potrivit acestor reglementări judeţul Bacău avea în
componenţă 12 plăşi, cu 77 comune, 366 sate şi 91 cătune. Plăşile era conduse de un
administrator, numit prin decret regal, ce avea atribuţii administrative, de poliţie comunală,
f:unea în execuţie legile şi hotărâri le judecătoreşti.
2
Arhivele Naţionale Bacău, fond Primaria Bacău, d. 2411918, f. 1 - Adresa Ministerul de
Interne nr. 9708 din mai 1918, semnată de A. Marghiloman şi trimisă către Primăria Bacău.
13
Idem, d. 24/1918, f. 6- adresa Anetei M.V. Cogălniceanu, proprietara Hotelului Imperial
către Primăria Bacău, prin care reclamă Fabrica de cafea Kalustian -vecini cu hotelul.
11
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- planton de noapte la sala Prefecturii, Anghelescu Gheorghi - la cancelaria
Poliţiei" etc. 14
Prefectura recompensa devotamentul militarilor implicaţi în evacuarea
populaţiei.
Amintim adresa prin care Prefectul propunea avansarea
subcomisarului Costandache Petre în gradul de comisar de poliţie pentru
meritele deosebite avute la evacuarea locuitorilor din Tg. Ocna. Datorită
"iniţiativei, curajului şi devotamentului său, evacuarea s-a făcut în condiţiile
cele mai mulţumitoare, chiar în timpul bombardamentelor, contribuind, cu tot
pericolul, la salvarea locuitorilor" 15 •
Distribuirea produselor alimentare şi nealimentare se realiza pe baza
Cartelelor. Acestea erau pentru produse alimentare şi pentru produse
nealimentare.
A. Cartele alimentare pentru: pâine, ulei, zahăr, făină, peşte, carne,
cartofi, legume etc.
Instituţia Oficiul Poştal Telefonic şi Telegrafic Bacău solicita
prefectului, prin reprezentantul dir. Toader Negel, să oblige brutăriile să
păstreze pâine pentru personalul instituţiei, pentru cei 25 de lucrători, deoarece
aceştia erau la muncă şi, după terminarea programului, nu mai găseau să
cumpere pâine pe cartele pentru familiile lor. Cităm din adresa Oficiului:
"funcţionarii noştri rămân regulat rară pâine şi astfel ameninţaţi de foame cu
familiile lor. Pentru acest motiv rog să bine voiţi a dispune de urgenţă ca una
din brutării să fie autorizată şi obligată a fabrica, a reţine şi preda pâinea
personalului notat pe contrapagină, la o oră anumită, spre a fi asigurat astfel
existenţa zilnică, de care depinde şi bunul mers al serviciului, ce interesează
întreaga organizaţiune de stat" 16 •
B. Cartele pentru produse nealimentare: distribuirea stofelor (materiale
pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte) - o cartelă conţinea doar cantitatea pentru
un costum bărbătesc 3 m 20 cm şi pentru un costum de damă 4 m 17, iar pentru
un palton se specifica special pe cartelă, precum şi cantitatea admisă de 3 m.
Garnizoana Bacău solicita, prin multe adrese către Prefectura Bacău, să aprobe
cumpărarea de produse necesare subzistenţei gamizoanei 18 .
La Prefectura judeţului Bacău funcţiona Direcţia Aprovizionare Serviciul Economic, iar în toate comunele funcţiona un Comitet Economic de
Alimentare care gestiona aprovizionarea populaţiei şi elibera autorizaţii de
14

Idem, d. 2/1918, f. 2.; d. 311918, f. 61-62, conform Tabelului întocmit în data 23 martie 1918.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Prefectura Bacău, d. 2/1918, f. 2 - Adresa nr. 3 din 2
ianuarie 1918 a Prefectului de Bacău către Ministerul de Interne -Directia de Politie laşi.
16
Ibidem, d. 5/1918, f. 55, 62.
17
Ibidem, f. 118.
18
Ibidem, f. 5-6.
15
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cumpărare şi

transport alimente, furaje, legume etc. Şeful Serviciului de
Aprovizionare era Dumitru Ţârţeşcu. Au fost emise 5 reguli ce vizau
uniformizarea circuitului produselor agricole şi cel al furajelor 19 :
1. Autorizaţiile se obţineau de la Prefectura Bacău, Serviciul Economic
împreună cu un aviz către producător, însoţit de dovada plăţii comisionului
către Serviciul Economic (autorizaţiile eliberate de către Consilierul Agricol,
anterior acestor reglementări, trebuiau să fie vizate de către Prefectura Bacău);
2. Dovada achitării taxelor către stat la Administraţia Financiară;
3. Apoi cumpărătorul ducea primăriei respective şi producătorului
autorizaţia.

Dacă găsea

produsele, mergea apoi la perceptor cu recipisa dată de
pentru a obţine biletul de circulaţie, iar perceptorul
oprea recipisa de la Administraţia Financiară. Biletul de circulaţie cuprindea:
cantitatea, felul produselor, numărul autorizaţiei, data eliberării, localitatea unde
mergea transportul, numele vânzătorului şi numele cumpăratorului. Biletul de
circulaţie se înregistreaza la Primărie în Registrul de control pentru ridicarea
produselor.
Prefectura judeteului Bacău - Comisia Economică distribuia gaz, prin
Sindicatul Agricol Bacău, arendaşilor din Bacău, Moineşti, Oneşti. Prefectul
judeţului Bacău autoriza aprovizionarea, cu plată, cu alimentele şi produsele
următoare: mălai, peşte sărat, prune, ulei, zahăr, făină de grâu, conserve de
peşte, orez, ceai, rom, secărică, macaroane, brânză, vin şi săpun către Serviciul
Exterior de Poduri şi Drumuri 20 .
Prefectul de Bacău, D. luca, demisioneză la 7 marie 1918 21 printr-o
scrisoare deschisă adresată autorităţilor subordonate Prefecturii şi anume către
administratorii de plăşi, primari şi poliţie, prin care face cunoscută demisia sa
din postul de prefect al judeţului. Prin această scrisoare mulţumeşte pentru
sprijinul tuturor timp de 1 an cât a fost prefect, menţionând vremurile grele prin
care a trecut administraţia, care a trebuit "să răspundă la toate nevoile
populaţiunii noastre, bântuită de boli şi foame". În încheiere, adresează o
recomandare către autorităţi să sprijine populaţia săracă, deoarce a suferit cel
mai mult în aceste vremuri: "mă despart de voi cu recomandaţiunea de a opri
exemplele ce v-am dat de dragoste, pentru tot ce este mic şi necăjit, iubiţi dar pe
săteni şi populaţia săracă, fiindcă ei au suferit greul cel mai mare. În vremurile
acestea şi pe ei ne-am sprijinit tot idilul speranţelor noastre ca popor şi neam;
iubiţi dreptatea, fiindcă numai prin ea putem armoniza toate clasele noastre
Administraţia Financiară

19
20
21

Ibidem, f. 54 -Adresa nr. 210 din 10 octombrie 1918.
lbidrm, d. 1011918, f. 9-10.
Ibidem, d. 2/1918, f. 3. -Scrisoarea nr. 2130 din 7 martie 1918.
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sociale şi numai prin ea putem înlătura ori şi ce rău în viitor'.22. Urmare acestei
demisii, în data de 24 martie 1918 este numit prefect căpitanul Ercole Rosetti 23 .
Prefectura emite o Publicaţie, cu nr. 4471 din 21 iunie 1918 24 , semnată de noul
prefect Ercole Rosetti, prin care aducea la cunoştinţa populaţiei circulara
ministrului de interne nr. 32827 din 17 iunie 1918, care prevedea ca în locurile
vacante din prefecturi, primării să fie numiţi funcţionari din judeţele Constanţa,
Tulcea, Caliacra şi Durostor, deoarece aveau experienţă fiind "funcţionari vechi
de carieră şi nu este posibil să fie lăsaţi pe din afară", precum şi ofiţeri de
rezervă care au făcut parte din elementele armatei mobilizată şi care au rămas
fără funcţie sau soldă.
Personalul existent al Poliţiei oraşului Bacău în 1918 era: Bart Vasile poliţai el. I, Fălticineanu Ghe - director el. I, Alecsandrescu Th. - comisar el. I,
Popovici Vistor - comisar el. III, Spoială Constantin - comisar el III, Bicuţi
Neculai- subcomisar el. II, Gheorghiu Vasile- subcomisar el. Il, Saegiu Vasile
- subcomisar el. II , Antohi Ioan - comand. el. III şi Corone Gheorghe - copist
el. II.; sergenţi majori: Corban Vasile, Elisei Vasile, Gorgan Vasile, Lungu
Vasile, iar detaşati la Bacău erau următorii: Petrescu Hristea subcomisar el. I,
detaşat de la Predeal, Stănescu Mihai - subcomisar el. Il, detaşat de la Craiova,
25
Bălănescu Marin- subcomisar el. III, detaşat de la Slatina .
Prefectura judeţului Bacău avea 21 de funcţionari detaşaţi din judeţele
din sudul ţării astfel: Ioan V. Dumitriu din Giurgiu - la Biroul Mobilizare la
Prefectură, Alexandrina Feodorov din Giurgiu, Stela Costacea şi Se. Mihăilescu
din Dobrogea-Constanta la serviciul Administrativ; Liţă Constantin din PiatraOlt, Petrescu Hristea din Predeal, Stănescu Mihail din Craiova şi Bălănescu M.
din Slatina la Poliţia Bacău; Dumitrescu Neculai din Calafat la Poliţia Tg.
Ocna, Mr. Chivu din corn. Chioara jud. Ialomiţa - notar Letea, Apollo
Vasilovici din Cadrilater - notar la Luizi-Călugăra, Ilie Gh. Rădulescu din
Teteşti-Constanţa- notar la Secuieni, Vasile Pruteanu din Cadrilater secretar la
plasa Tg. Trotuş 26 etc. Astfel, în urma centralizării situaţiei prefectul judeţului a
dat decizii de numire a acestora în funcţiile administrative.
Solicitări din partea Armatei: Cavaleria Divizionară a Diviziei a XII-a
către Corpul II Armată, Ministerul de Justiţie - Direcţia Penitenciare, să facă

22

1bidem, d. 11/1918, f. 57.
Ibidem, d. 2/1918, f. 4. - Procesul verbal nr. 2499 din 24 martie 1918 prin care confirmă
r,reluarea serviciului ca Prefect al Judeţului Bacău.
4
Ibidem, 2/1918, f. 7- Publicafia Prefecturiijudefului Bacău nr. 4471 din 21 iunie 2018.
25
Ibidem, f. 8-1 O- Tabel cu personalul Polifiei.
26
Ibidem, f. 13.

23

195
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia XIII 1 2018

demersuri la Prefectura judeţului Bacău pentru a solicita ajutoare, deoarece nu
au resurse de hrană pentru personalul refugiat 27 .
Achiziţionarea alimentelor din judeţ sau
din alte judeţe:
exemplificăm: fasole de la Racova, lapte din Valea Rea, grâu şi rapiţă la
Gioseni, Gârbovana28 , piei uscate de vită din Tescani, cartofi din judeţul Tecuci,
ulei de floarea soarelui din judeţul Botoşani 29 , zahăr, peşte de la Galaţi, porumb
din comuna Obârşia 30 , petrol lampant din comuna Traian 31 , peşte din judeţul
Galaţi 32 , făină de porumb din judeţul Roman 33 , petrol, spirt, de la Direcţia
Alimentare Iaşi 34 •
Comercializarea alimentelor în alte judete: Din Bacău se duceau
zarzavaturi - ceapă, morcov, varză, praz la Mărăşeşti 5 , grâu şi material de talpă
şi piele necesară fabricării încălţămintei pentru populaţie în judeţul Putna36 •
Prefectul autoriza cumpărarea de către populaţie a produselor: făină,
peşte, ulei, zahăr, cereale, legume pentru consumul strict necesar familiei.
Dimitriu Şutescu cumpăra porumb de la Prinţul Schonburg din comuna Valea
Seacă, Orfelinatul "Clotilda General Averescu" pentru Ocrotirea Orfanilor de
Război din Bacău solicita prefectului autorizarea pentru cumpărarea de 10.000
kg. fân pentru cai de la locuitorii din comuna Luncani şi grâu de la Constantin
Rosetti-Tescanu. Pe ordinea de zi a Comisiei Economice de Alimentare din
anul 1918, conform procesului-verbal din 24 august 1918, era aprovizionarea
37
populaţiei cu grâu "de hrană" .
Chiar şi comercianţii din alte judeţe trebuiau să aibă avizul prefectului
de a transporta de pe teritoriul judeţului Bacău alimente, grâne etc. pentru piaţa
altui judee 8 . Al. Morărescu solicita autorizaţie ca să poată transporta pe C.F.R.
două vagoane cu fructe de toamnă (mere, pere, nuci) la Galaţi 39 ; Gheorghe
Ibidem, d. 1111918, f. 53 - "Cu onoare vă rog să binevoifi a înlesni pe lângă Prefectura
spre a/lua măsuri cu aceşti oameni care sunt în incompletă lipsa hranei".
28
Ibidem, f. 17.
29
Ibidem, d. 511918, f. 49, 73, 84 - la 11 octombrie 1918 achiziţionarea a două vagoane de
cartofi, ulei de floarea soarelui, peşte.
30
Ibidem, d. 11/1918 f. 16.
31
Ibidem, f. 14.
32
Ibidem, f. 70- din Galaţi au fost cumpărate la data de O1.1 0.1918, 3000 kg de peşte.
33
Ibidem, f. 95 - Fabrica de Hârtie Letea Bacău a cumpărat 2000 kg. de făină de porumb.
34
Ibidem, d. 10/1918, f. 2-3.
35
Ibidem, f. 113-114.
36
Ibidem, d. 5/1918, f. 99- Comisia de Aprovizionare Judeţeană Bacău solicită Sindicatului
Fabricilor de Piele aprovizionarea cu material de talpă şi piele: 20.000 de opinci şi 5000 kg.
Material de talpă.
37
Ibidem, f. 107-108.
38
Ibidem, f. 8 - Sterea Codescu, comerciant din jud. Galaţi, solcită aviz.
39
Ibidem, f. 12 -Autorizaţia nr. 430, conform rezoluţiei Prefectului.
27

Bacău
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Criangă,

din comuna Solonţ, de profesie olar, solicita autorizaţie pentru a face
schimb de produse - oale contra porumb pentru a putea să îşi întreţină familia:
"a putea vinde oale pe porumb în cuprinsul comunelor din acest judeţ şi care
porumb îmi este necesar pentru întreţinerea familiei mele, compusă din şease
persoane"40 • Inclusiv brutăriile solicitau autorizaţie de cumpărarea a grâu lui
pentru procesare. Datorită lipsei hranei datorate războiului, în anul 1918
gestionarea resurselor necesare hranei era sub o evidenţă strictă (morarii notau,
obligatoriu, într-un registru cantităţile exacte de produs măcinat) sub
supravegherea Comisiei Judeţeane de Alimentare. Dealtfel şi pentru tăierea
animalelor din curte trebuia solicitată autorizaţie.
Cumpărarea chiar de peste hotare a articolelor de îmbrăcăminte,
încălţăminte, porţelanuri, sticle şi articole pentru drogherie şi farmacie, la fel
trebuia autorizată. Ex.: A.l. lţicson Bacău- Manufactură galanterie "La Ghemu
41
Roşu" solicita autorizaţie pentru import articole •
Rechiziţii pentru armată conform ordinului nr. 12973 din 2 august
1916 al Ministerului de Război:
Comisiile de Rechiziţii erau formate din: un delegat militar, un
administrator de plasă, un agronom regional şi preşedintele Băncii Populare. 42
Rechiziţionarea de alimente: brânză din Tg. Ocna- 1276,440 kg în valoare de
2552,85 lei, Răcăciuni; rechiziţionarea a 1725 ouă din comuna Nadişa- 193 lei
si 20 de bani; 43 rechiziţionarea de ca.gre din Călugăra, cai, iepe, vaci din
4
Călugăra, Oneşti, Comăneşti, Tg. Ocna ; rechiziţionarea de locuinţe, localuri.
Ex.: Localul "Clubul Comercial" din Bacău, proprietar Elias Abramovici,
rechiziţionarea de articole de construcţii - şindrilă, dulapi, din comuna Bogdana
în valoare de 2270 lei; rechiziJionarea de mijloace de transport- dric, căruţe din
Luizi Călugăra, Valea Rea4 ; rechiziţionarea de cereale şi lână, cazane de
fabricat ţuică, din Tg. Ocna46 ; rechiziţionarea de lemne de pădure: din comuna
47
Călugăra; alte articole: aparat telefonic din Tg. Ocna .
Toate rechiziţiile erau autorizate de prefectul judeţului Bacău prin
consilierul agricol: Comandamentul Etapelor Armatei II-a solicita consilierului
agricol al judeţului Bacău autorizarea de a cumpăra furaje pentru 90 de cai
"care sunt lipsiţi de hrană şi pentru a fi scăpaţi de la moarte" 48 ; rechiziţii de
40

Ibidem,
Ibidem,
42
Ibidem,
43
Ibidem,
44
Ibidem,
45
Ibidem,
46
Ibidem,
47
Ibidem,
48
Ibidem,
41

f. 14 - Autorizaţia nr. 103 bis.
f. 112.
d. 511918, f. 6-7.
d. 9/1918, f .5, 19.
f. 8-16, 26.
f. 16, 21,
f. 26.
f. 29.
d. 1111918, f. 19.
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păsări:

60 găşte, 100 găini, 100 raţe 30 curei şi 20 porci; Intendenta Gamizoanei
Focsani solicita prefectului judeţului Bacău să aprobe alimente pentru armată.
Consilierul agricol, spre sfârşitul anului 1918 începea să respingă solicitările
armatei justificând că judeţul Bacău nu mai dispunea de surplus de alimente, cu
cât mai mult primea solcitări de la comisiile locale care nu mai făceau faţă cu
distribuirea alimentelor49 .
Implicarea cetăţenilor mai înstăriţi în aprovizionarea armatei, ex: angajamentul,
din 22 august 1918 al lui Borcea M din comuna Bereşti-Bistriţa, prin care se
obligă ca până la data de 1 octombrie să dea, contra cost, Regimentului 12
Artilerie "două vagoane şi jumătate de orz sau ovăz, pe preţ maximal,
regimentul dând 18 cai sau boi la plug şi cinci soldaţi cu un gradat, până la 1
octombrie 1918, cu plată regională pe hectar şi hrana animalelor pe zi, păşune,
două kg. de grăunţe şi, de două ori pe zi, furaj, iar oamenilor" doar "supliment
de mâncare de dimineaţă, hrana lor privind pe regiment. Plata celor două
vagoane se va face la ridicare" 50 •
Comitetul Economic de Alimentare hotărăşte măcinarea grâului la
moara Calmanovici, fabricarea pâinii la brutăria Alter Haim în localitatea
Parincea, alimente pentru spital - lapte, grâu etc 51 .
Implicarea Administratiei locale. La Prefectură şi Primărie erau tot mai
multe solicitări, atât din partea persoanelor particulare cât şi din partea
instituţiilor, pentru autorizarea cumpărării produselor alimentare necesare
supravieţuirii.
Primăria oraşului

Tg. Ocna, prin adresa nr. 2625 din 13 septembrie
1918, solicita confirmarea Băncii Populare "C. Negri" că poate plăti
cumpărarea pentru oraş a produselor: grâu, ~orumb, brânză, peşte, ulei, carne,
păine, cartofi, ceapă, stofă, piele, talpă, zahăr 2 •
Cererea unor cetăţeni din Oneşti, din 8 septembrie 1918, către
consilierul agricol al judeţeului Bacău, prin care solicită asigurarea lunară a
unor cantităţi de alimente necesară hranei populaţiei: "lipseşte pâine, lipseşte
mămăligă, lipseşte brânză, lipseşte tot ce înseamnă alimente pentru cea mai
redusă hrană zilnică", încheind: "Cu bunăvoinţă şi dreptate din partea O-lor

Ibidem, d. 511918, f. 20-22, 55, 68- Comitetul Economic Moineşti, trimite o adresă către
prefectul de Bacău, semnată de preşedinte/primar Emil Krupenski şi de notarul N. Jalbă, prin
face solicita Prefectului luarea de măsuri pentru aprovizionarea cu alimente pentru hrana
populaţiei, deoarece "populaţia suferă îngrozitor" şi solicită luarea de măsuri. Adresa este
însoţită de procesul-verbal nr. 9 din 26 august 1918.
50
Ibidem, f. 23.
51
Ibidem, f. 24 -Adresa nr. 995 din 29 iulie 1918.
52
Ibidem, f. 29.

49
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cererile noastre pot fi satisfăcute pe de:Rlin, şi în această speranţă, vă rugăm
domnule consilier, a primi stima noastră" 53 .
Învăţătorul Ioan C. Fuioagă de la Şcoala Rurală Mixtă din comuna
Ciumaşi, judeţul Bacău, adresa o cerere către prefectul judeţului Bacău, datată
19 octombrie 1918, prin care solicita o autorizaţie pentru transportul
alimentelor: 80 kg făină de grâu, 100 kg cartofi şi 60 kg de fasole la Şcoala
Normală "Gh. Asachi" din Piatra Neamţ, unde avea copilul Fuioagă 1.
Constantin, elev în clasa a IV-a Normală 54 •
Funcţionarii reclamau situaţia disperată a acestora - învăţători, preoţi,
primari, notari şi perceptori, care nu mai aveau cu ce se îmbrăca şi încălţa atât ei
cât şi copii lor, aceştia riscând să piardă anul şcolar. Solicitau efectuarea de
demersuri către Comiteul Economiei de Alimentare Judeţean.
Implicatiile Armatei în munca câmpului în schimbul alimentelor sau
produselor alimentare.
Corpul II de Armată, Divizia III, Brigada III Artilerie, Corpul 15,
Batalionul 3 Pionieri, Obuziere (adresa cu nr. 3687 din 17 octombrie 1918 către
Prefectura judeţului Bacău) solicitau rechiziţionarea cantităţii de 40.000 kg. fân
de la locuitorul Man Beer din comuna Borzeşti. În adresă se face cunoscut că
numitul arendaş are 75.000 kg de fân. Regiunea Agricolă a evaluat că pentru
animalele sale cantitatea necesară era de 35.000 kg. iar pentru a evita ca
surplusul de 40.000 kg. de cereale să fie vândut la speculă solicită aprobarea
pentru rechiziţionarea celor 40.000 kg. Corpul V Armată - Batalionul 3 Detaşamentul Racova solicita autorizarea cumpărării şi transportului a 20
vagoane furaje şi 5000 kg de cartofi. De multe ori erau abuzuri ale armatei prin
rechiziţionarea forţată şi rară plată, iar răspunsurile Prefecturii nu erau pozitive,
deoarece se justifica că grânele erau pentru însămânţare.
Armata ajunsese să împrumute soldaţii campaţi în regimentele pe
terioriul judeţului Bacău la munca câmpului în schimbul cerealelor55 . Prefectul,
de altfel, solicita armatei să fie aplicate "legea stării de asediu" 56 şi să participe
la muncile câmpului, atenţionând că dacă muncile agricole nu se fac la timp
riscă populaţia să rămână fără cultură.

Prefectul Ercole Rosseti comunica, la data de 17 octombrie 1918,
ministrului Industriei şi Comerţului că judeţul Bacău nu mai poate raspunde
rechiziţionărilor pentru armată, deoarece judeţul Bacău nu are pâine.
Posturile de jandarmi scoteau populaţia aptă de lucru la muncile
câmpului, iar unii solicitau prefectului să fie lăsaţi liberi că sa poată avea grijă
53

Ibidem, f. 31.
Ibidem, f. 38.
55
1bidem, d. 511918, f. 46, 48, 71.
56
Ibidem, f. 96.
54
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de familie - bătrâni şi copii, de gospodării şi de munca câmpului pentru a-şi
putea asigura traiului familiilor lor, altfel riscând ca familiile să moară de
foame 57 .
Banca Federala Populară Tg. Trotuş, reprezentată prin director
Teodorescu, solicita Prefectului judeţului Bacău aprobări pentru repartizarea
petrolului pe comune astfel: Moineşti 6.700 1, Oneşti 4.300 1 şi Bacău 7.000 1,
în total 18.000 158 .
La sfârşitul războiului, situaţia economico-adminstrativă era
dezastuoasă. Drumurile din judeţul Bacău prezentau numeroase daune în
valoare totală de 4.500.000 lei, astfel: 2.222.000 lei cauzate de trupele germane,
2.050.000 lei cauzate prin exces de uzură, 200.000 lei de trupele ruse, 30.000 lei
de trupele române. Aceste costuri au fost repartizate astfel: 3 .180. 000 către
Statul Român, 1.250.000 către judeţ, 70.000 lei personal. Se justifica că
cheltuileile de întreţinere erau datorate, în primul rând, excesului de uzură
produs de acţiunea militară 59 .
Datorită eroismului şi pentru victoriile obţinute au fost decorate 1830 de
persoane din judeţ, dintre care amintim doar câţiva: caporal Ariton Vasile din
Regimentul 65 Infanterie, sergent Apostol Gheorghe - Jandarmeria rurală
Bacău, caporal Moraru Vasile - Regimentul 54 Infanterie, caporal Dinu
Dimitriu- Batalionul C.F.R., soldat Ion a Dăscăliţei -Regimentul 8 Vânători,
soldat Adiş Hagi - Regimentul 74 lnfanterie, Andrei Preda lucrător la
Regimentul 65 Infanterie, locotenent Ghiuncu Gh. - Batalionul 3 Vânători,
soldat Tănasă Ion - Batalionul 65 Infanterie, soldat sanitar Molie Gheorghe Spitalul evac. Nr. 4, Manole Panţiru - lucrător la tranşee, soldat Dancă Petru Compania 4 Subzis., soldat Petcu Gheorghe- Corp de aviaţie, soldat Idel David
Friedman - Armata rusă, soldat Ştefan Marin - Batalionul special el. I Aeros.,
soldat Marin Ioan Neaga - Jandarmi pedeştri, medic maior Ispas Iepureanu Semi. S~ital Ev. Nr. 4, locotenent farmacist Henţica Gheorghe - Spitalul mobil
nr. 2 etc 0 .
Marea Unire, înfăptuită la 1 Decembrie 1918, a marcat împlinirea
idealului de desăvârşire a unităţii naţionale şi statale şi a fost consacrată prin
Tratatele de pace din anul 1920. Pagini de istorie s-au scris în acei ani în judeţul
Bacău, dovadă fiind numeroasele monumente ridicate în memoria eroilor căzuţi
pe front: cimitire ale eroilor (14), numerose monumente şi troiţe, dar şi mărturii
ale sacrificiului populaţiei judeţului Bacău pentru ţară şi neam.
57

Ibidem, f. 100-1 O1.
Ibidem, f. 47.
59
Ibidem, d. 8/1918, f. 13-14- Adresa Oficiului de Poduri şi şosele din jud. Bacău din 15
decembrie 1918 către Ministerul Lucrărilor publice - Direcfia Întrefineri Poduri şi Şosele.
60
ldem, fond Primăria Bacău, d. 42/1934, f. 4-86.
58
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Aspecte ale cenzurii administraţiei austro-ungare
în timpul Primului Război Mondial
Dr. Ioan LĂCĂ TUŞU
Ciprian HUGIANU

Aspects of the Censorship of the Austro-Hungarian Administration
during the First World War
Summary
The present study includes examples of the application of censorship in the
press in Transylvania precisely in the press appearing in the Trei Scaune county. As a
consequence of the application of the war regulations, the press had the duty to
exacerbate the military successes of frendly armies and, on the other hand, to reveal the
unity of the military of ali nations in the empire. Spy actions, military disasters,
desertions, refusal to fight had to be hidden, in order to to have no influence on morals.
In this study we are dealing only with press censorship, censorship of correspondence
being dealt with more widely in other specialized studies.
Keywords: Austro-Hungarian administration, censorship, Trei Scaune county, spy
actions
Cenzura este cu adevărat veche precum însăşi lumea. Cu toate că, în
unele circumstanţe, cenzura (şi mai ales autocenzura) devine de la sine un
fenomen care se impune, de cele mai multe ori cenzura a fost şi a rămas încă un
mijloc de constrângere, control, manipulare şi îngrădire a libertăţii de expresieatât a individului, cât şi a maselor. Lucrările de specialitate remarcă
configurarea paletei de interdicţii, funcţie de contextele politice, militare,
diplomatice, economice, dar şi de capriciile liderilor politici de ieri ori de
astăzi 1•
Pe timp de război acţionează reguli diferite de cele din timp de pace.
Cenzura militară are scopuri precise printre care şi păstrarea secretelor militare,
menţinerea unui moral ridicat atât la militari cât şi la civili ş.a.m.d. Fortificarea
sentimentului naţional, diabolizarea duşmanului, stimularea moralului trupelor
şi civililor cu preţul unei "spălări permanente a creierului" - iată scopurile

Marian Petcu (Coord.) O encic/opedie a cenzurii în România, Editura Tritonic, Bucureşti,
2016, p. 5.
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cenzurii militare; propaganda, asociată cu cenzura, a cunoscut un formidabil
avânt în timpul Marelui Război, devenind o veritabilă armă strategică.
Presa este o oglindă a evenimentelor şi a vieţii cotidiene în care se
regăseşte clar imaginea unei anumite perioade. În condiţiile Primului Război
Mondial, această oglindă a fost filtrată de vălul cenzurii. În toate ţările
beligerante, prin urmare şi în Austro-Ungaria, se impusese controlul ziarelor şi
cenzura - presa lăuda propriile armate, demoniza adversarii şi făceau
propagandă "adevărului" şi ,justeţii" propriilor acţiuni militare .
. . . În plin război, cenzura îşi făcea datoria. Redacţiile ziarelor de limbă
maghiară primeau sistematic interdicţii de a publica anumite informaţii. La
Arhivele Naţionale Covasna se păstrează documente care creionează modul în
care se primeau, se difuzau şi se executau ordinele venite de la Budapesta în ce
priveşte cenzurarea presei din comitatul Treiscaune; astfel, ordinele primite de
către Comitele Suprem al Comitatului erau transmise redacţiilor ziarelor. În cele
de mai jos redăm exemplificări ale modului de aplicare a cenzurii, prin extrase
din aceste documente, din perioada iulie 1915 - mai 1918, prezentate
cronologic.
Astfel, într-un document adresat comitelui din Sfântu Gheorghe, de
către prim-ministrul Ungariei, în iulie 1915, se arată că "unele decizii privind
modificări ale unor interdicţii de presă sau retrageri de interdicţii, nu au ajuns la
timp la comite şi nici la procurorii regali. Astfel, au fost situaţii în care, din
aceste cauze, au fost interzise articole oficioase apărute în provincie, care
apăruseră legal în ziare din capitală. În document se precizează că ştirile
oficioase sau care pot fi catalogate astfel, care apar în capitală, pot fi preluate de
ziarele din provincie, prin intermediul corespondenţilor acelor ziare din
Budapesta". 2 Într-un alt document, emis din Budapesta, tot în luna iulie, de la
cancelaria prim-ministrului Ungariei se arată că "întreaga corespondenţă
referitoare la cenzurarea unor informaţii, pot fi transmise doar prin telegrame,
prin biroul maghiar de telegrafiere, unde sunt dispoziţii de a transmite doar
ştirile care nu cad sub incidenţa interzicerii. Astfel, aceste ştiri sunt deci deja
cenzurate. De aceea, se recomandă ca ştirile menţionate care provin de la
telegraf, să fie permise spre publicare, chiar dacă uneori par a intra în categoria
ştirilor interzise. Este însă obligatoriu ca redactorii ziarelor, atunci când primesc
prin telegraf astfel de ştiri, să le prezinte procuraturilor regale înaintea apariţiei
ziarului. Se face apel la comite să informeze redacţiile ziarelor despre aceste

Arhivele Naţionale Covasna, fond Prefectura Treiscaune, Comitele Suprem, inv. 850, d. 166,
doc. nr. 3437, f. 126.
2
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lucruri, precizându-se că Ministerul Justiţiei va informa procuraturile regale cu
privire la aceste aspecte" 3 •
În primăvara anului 1916, conducerea guvernului din Budapesta
comunică faptul că unele informaţii privind lucrările agricole de primăvară vară, cum ar fi: "numărul de prizonieri de război participanţi, numărul de cai
furnizaţi de armată pentru lucrări, suprafeţele rămase neînsămânţate, lipsa de
utilaje agricole etc., să nu fie publicate în ziare. Aceasta deoarece, dacă ştirile
sunt negative, ele vor fi preluate de puterile ostile străine care, exagerându-le,
vor crea o imagine mai proastă decât cea reală, iar dacă sunt pozitive, vor
induce în populaţie nişte aşteptări care vor duce la dezamăgiri. În document, se
face precizarea că "desigur aceste indicaţii nu se referă la ştirile care dau imbold
de muncă agricultorilor, lucrătorilor din administraţie, preoţilor şi învăţătorilor
pentru a munci din răsputeri pentru dezvoltarea economică a patriei. Ministerul
Agriculturii va da periodic comunicate, iar dacă redacţiile le-ar publica, acest
lucru ar contribui la atingerea rezultatelor privind dezvoltarea economică". 4 În
circulara din 11 martie 1916, adresată comitelui din Sfântu Gheorghe, de către
prim-ministrul Ungariei, se menţionează: "După cum se ştie, redacţiile primesc
multe scrisori cu plângeri privind activitatea economică, dar şi conţinând
propuneri de idei şi concepţii. Rolul autorităţilor este ca în limita posibilităţilor
oferite de situaţia de război, să analizeze aceste idei, pentru a vedea dacă se pot
valorifica în beneficiul economic, iar în acest sens, ministerul agriculturii ar
aprecia dacă redacţiile ar trimite prin poştă aceste scrisori pe adresa secretarului
de stat Bart6ky J6zsef. Comitele este rugat ca în aria lui de competenţă să
informeze eficient redactiile despre cele de mai sus. 5
În 2 aprilie 1916, Ministerul de Interne Regal din Budapesta a trimis
către toţi prefecţii şi comisarii guvernamentali, un ordin, cu menţiunea
confidenţial, având ca temă împiedicarea răspândirii de manifeste împotriva
războiului, prin care se dispune: "Conform informării primite de la ministrul de
război, în ultimul timp s-a încercat răspândirea de manifeste în limba germană
pe teritoriul Austriei, prin care se urmăreşte inducerea unei atitudini împotriva
războiului, ca pe baza unor tulburări interne să se ajungă la forţarea semnării
unui acord de pace înainte de vreme. Un exemplu este manifestul confiscat la
Graz, în care se face apel chiar la armată, pentru a se revolta şi a fraterniza cu
protestatarii. Dar nu sunt doar manifeste, ci şi foi volante, cum este cea
confiscată la Graz, care are următorul conţinut: Nu luptăm pentru Patrie/ Nu
luptăm pentru Dumnezeul Luptăm pentru cei bogaţi/ Iar omul sărac este cel ce
3

Ibidem, f. 126, verso.
Ibidem, f. 134.
5
Ibidem, f. 134 verso.

4
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moare. S-a constatat că asemenea foi volante au fost răspândite şi la Viena,
printre călătorii din gară, ba chiar autori necunoscuţi au lipit asemenea foi pe
clădirea gărilor şi pe vagoane. Deoarece aceste manifeste şi foi volante sunt
menite a submina moralul şi încrederea straturilor sociale de jos, şi deci sunt
potrivnice operaţiunilor militare, adresanţii sunt rugaţi să anunţe toate
jandarmeriile să împiedice răspândirea unor asemenea manifeste sau foi volante
anti-război, iar pe făptuitori să îi urmărească, iar în cazul capturării, să îi predea
instanţelor regale" 6 . În 13 aprilie, acelaşi minister, în ordinul trimis comitelui
comitatului Treiscaune, precizează: "În nordul Ungariei a avut loc un accident
feroviar soldat cu numeroşi morţi. Comitele este rugat să ia de urgenţă legătura
cu redacţiile ziarelor (onoratele redacţii ale ziarelor Poporul Secuiesc, Ziarul
Secuiesc şi Erdovidek (Regiunea împădurită Baraolt- n.n.) pentru a-i atenţiona
că este interzis a se menţiona în presă acest accident cu morţi". 7
În ordinul circular al Ministerului de Interne Regal trimis din Budapesta,
în 3 iulie 1916, către toţi comiţii, căpitănia centrală regală de jandarmi
Budapesta, unităţile teritoriale de jandarmi şi căpităniile de jandarmi-grăniceri,
cu menţiunea strict confidenţial se menţionează: "Asociaţia ceho-slovacă a avut
congres la finele lui aprilie 1916 la Kiev şi printr-o proclamaţie şi-au propus ca
ţel eliberarea popoarelor ceh şi slovac, obţinerea independenţei politice şi
punerea bazelor unui stat autonom ceho-slovac. Totodată doresc organizarea în
Rusia a unei forţe armate al cărui nucleu urmează să fie «Brigada)) cehoslovacă, şi de asemenea eliberarea prizonierilor de război cehi şi slovaci din
Rusia şi sprijinirea cehilor şi slovacilor stabiliţi în Rusia prin perceperea unor
impozite. Există teama că se va încerca răspândirea acestor proclamaţii şi în
Ungaria, în special în zonele locuite de slovaci, în acest caz tipăriturile se vor
confisca, iar pentru cei ce le distribuie se va pomi procedura judiciară şi se va
raporta la minister". 8
În 5 iulie 1916, în ordinul circular al Ministerului de Interne Regal
trimis către toţi comiţii, având ca temă "călătoria de studii a supusului român dr.
Sion Bazil" (Vasile Sion - n.n.) se menţionează: "Un comunicat confidenţial
primit de la ambasada imperială germană de la Viena informează că consulul
Germaniei din Bucureşti raportează că dr. Sion Vazul, supus român, director
general al Serviciului Român pentru Sănătate, intenţionează să facă o vizită în
Germania şi în Imperiul Austro-ungar pentru a studia problema alimentaţiei.
Consulul îl numeşte pe dr. Sion un germanofil, dovadă stau atacurile
naţionaliste ale presei din Bucureşti împotriva sa. Consulul nu exclude totuşi
6

Ibidem, f. 138.
Ibidem, doc. nr. 76/1916, f. 141.
8
Ibidem, doc. nr. 3184, f. 150.
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posibilitatea ca rezultatele studiului, cu concursul statului român, să ajungă pe
mâna duşmanilor. Deşi dr. Sion este de încredere, dl Ministru de externe
consideră necesar ca organele statului, în mod discret, să împiedice intrarea
susnumitului în acele obiective despre care nu se doreşte ca inamicii să aibă
cunoştinţă. În consecinţă, se dispune ca, dacă susnumitul va face cercetări şi va
pune întrebări pentru cartea sa, pe zona de competenţă a fiecărui comite, acesta
să aibă în vedere precauţia sugerată de ministrul de exteme". 9
Într-un document emis, la data de 23 iulie 1916, de către
Comandamentul militar din Sibiu, transmis comitelui comitatului Treiscaune se
precizează faptul că "respectivul comandament dispune de câteva batalioane
specializate pe revolte şi se cere părerea comitelui privind amplasarea acestor
forţe în judeţ, cu precizarea că se pot trimite militari doar acolo unde cu
adevărat există risc de tulburări. De asemenea, se întreabă dacă în cazul
reşedinţei de judeţ sunt necesare măsuri speciale în caz de evacuare". 10 În
răspunsul redactat a doua zi, comitele comitatului Treiscaune face următoarele
precizări: "În caz de alarmă sau evacuare, pentru menţinerea liniştii şi ordinii
publice, este nevoie de două batalioane de soldaţi pe teritoriul comitatului.
Deoarece comitatul se învecinează cu România, şi în judeţ sunt mulţi etnici
români, de a căror comportare nu poate răspunde, este necesar ca în interesul
evitării unor tulburări şi dezordini să se dirijeze aceşti soldaţi ceruţi. Se ştie că
în caz de alarmă sau evacuare, atât în judeţ cât şi în reşedinţa de judeţ, agitaţia
populaţiei este foarte mare, iar ordinea se poate menţine doar cu ajutorul
forţelor de ordine. Dispunerea celor două batalioane ar urma să fie astfel: un
batalion la Sfântu Gheorghe, o jumătate de batalion la Târgu Secuiesc şi o
jumătate de batalion la Buzău} Unguresc (Întorsura Buzăului - n.n.). O
intervenţie energică în legătură cu imprevizibilitatea populaţiei româneşti se
justifică şi prin faptul că recolta de grâu care tocmai începe să se recolteze, va fi
depozitată şi se impun măsuri pentru prevenirea unor acte criminale" 11 • În
adresa comitelui comitatului Treiscaune transmisă presei locale, în 8 august
1916, se dispune "interdicţia publicării ştirilor despre călătoriile conducătorilor
aliaţi şi despre starea depozitului de alimente din Braşov" 12 , atenţionându-se
"din nou, redactorii ziarelor menţionate că nu pot fi publicate ştiri referitoare la
călătoriile efectuate de conducători ai alianţei şi de membrii familiilor acestora.
De asemenea, referitor la procesul de la Tribunalul militar din Cluj, care
vizează doi ofiţeri de intendenţă şi doi maiori de la Regimentul de infanterie 24
9

Ibidem, doc. nr. 3359, f. 149.
Ibidem, doc. nr. 177, f. 152.
11
Ibidem, doc. nr. 130, f. 150.
12
Ibidem, doc. nr. 13611916, f. 154.
10
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Braşov,

batalionul de rezervă, privind mita şi abuzul în transportul de alimente,
care a început în data de 3 august 1916, este interzis a se difuza ştiri mai ample
şi a se comenta subiectul. Pot f~ amintite doar numele inculpaţilor şi se poate
descrie pe scurt acuzaţia" 13 . In 1O octombrie 1916, comite le comitatului
Treiscaune, prin adresa transmisă presei locale se comunică telegrama
cuprinzând ordinul Ministrului de Interne, prin care se informează faptul că
"sunt în curs acţiuni oficiale menite să verifice şi să împiedice unele abuzuri
privind scutirea de serviciul militar a unor persoane. Difuzarea de ştiri în
legătură cu acest subiect este strict interzisă. De asemenea trebuie atenţionaţi
redactorii de ziare că difuzarea de ştiri privind incidentul de la Bucureşti dintre
Filipescu şi ambasadorul german, baronul Buscho, trebuie evitată" 14 •
În adresa comitelui comitatului Treiscaune transmisă presei locale, în
18 decembrie 1916, se comunică interdicţia de a se publica alte ştiri referitoare
la accidentul de la fabrica de armament din Felixdorf, în afara celor cuprinse în
comunicatul oficios. "Au apărut şi unele comunicate în presă - se menţionează
în documentul respectiv - care fac legături combinative referitoare la luarea în
colimator a conducătorului Poloniei. Referiri la acest subiect sunt de evitat în
continuare, chiar dacă asemenea ştiri vor apărea în presa din străinătate.
Comitele este rugat să atenţioneze redacţiile în acest sens" 15 .
În prima parte a anului 1917, ordinele venite de la Budapesta şi
transmise de conducerea comitatului Treiscaune, redacţiei ziarului Szekely Nep
(Poporul secuiesc -n.n,) sunt numeroase şi se referă la interdicţia de a publica o
gamă largă de probleme, dintre care menţionăm: informaţii despre accidente
feroviare, catastrofe, conflicte, care ar putea crea stări de panică în cadrul
16
comunităţilor locale; "interzicerea oricărei ştiri privind orice călătorie a
Înălţimii Sale, cu excepţia comunicatelor oficiale în acest sens" 17 ; interdicţia de
a publica informaţii provenite din sursele oficiale, care se pot comunica doar
sub stricta supraveghere a Prefecturii. Nu se permite comunicarea datelor
18
despre procesele aflate în derulare sau încheiate" ; "interdicţia de a publica
informaţii despre sentinţele date de Tribunalul Militar din Cluj, soldaţilor
autohtoni care au ca limbă maternă româna" 19 ; interdicţia de a publica date
despre schimbările intervenite în programul de călătorii al perechii imperiale, cu
13

Ibidem, doc. nr. 136, f. 155.
Ibidem, doc. nr. 85/1916, f. 144.
15
Ibidem, doc. nr. 11711916, f. 147.
16
ldem, fond Redacţia ziarului Szekely Nep, p. 164.
17
ldem, fond Prefectura Treiscaune, Comitele Suprem, inv. 850, d. 166, doc. nr. 13611916, f.
157.
18
ldem, fond Redacţia ziarului Szekely Nep, p. 165.
19
Ibidem, p. 167.
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excepţia

celei referitoare la întoarcerea la Viena după audierile care au avut loc
la Budapesta" 20 ; "interdicţia de a publica ştiri şi articole despre preotul ortodox
rus Ryschow Nikolai, din Praga, judecat de Tribunalul Militar de la Viena,
pentru trădare de ţară şi propaganda rusă panslavă, susţinută de-a lungul
procesului" 21 ; "interdicţia de a publica date referitoare la cheltuielile militare
apărute într-un ziar central" 22 ; "interdicţia de a publica date referitoare la
călătoria prinţului Abdulrahim, fiul fostului sultan al Constantinopolului,
precum şi la primirea acestuia la Viena" 23 ; interdicţia de a publica date
referitoare la aprovizionarea publică 24 ; atenţionarea privind respectarea
ordinului ministerial 1200/1914, conform căruia publicarea de informaţii
referitoare la mişcările greviste este strict interzisă 2 ; interdicţia de a publica
"date referitoare la starea de indispoziţie a împărătesei" şi la stările conflictuale,
de agitaţie, mişcări greviste din cadrul comunităţilor locale" 26 .
În 1O august 1917, Parchetul Regal din Târgu Secuiesc transmite
redacţiei ziarului Szekely Nep ordinul primit de la Ministerul de Justiţie,
referitor la interdicţia de a publica informaţii care nu provin din surse oficiale,
despre dezertările soldaţilor sau abaterile acestora de la regulament, măsurile
luate de autorităţile locale în asigurarea siguranţei de stat, sentinţe date
soldaţilor de Tribunalul Militar, despre încălcări ale legii, procese în derulare
etc. În 11 august 1917, aceeaşi instituţie comunică faptul că "pe teritoriul
Parchetului Regal din Mureş, s-a introdus în mod oficial cenzura asupra
redacţiilor ziarelor, din 28 august 1916, prin urmare redacţiile din teritoriul
judeţului Treiscaune sunt obligate să respecte interdicţiile în publicarea unor
informaţii, potrivit ordinului 1200/1914" 2 •
În 28 august 1917, Parchetul Regal din Târgu Secuiesc transmite
redacţiei ziarului Szekely Nep următoarea circulară: "Ca urmare a nerespectării
ordinului ministerial 257/1915, privitor la publicarea unor informaţii şi articole
care afectează derularea operaţiunilor militare, se revine asupra datelor care nu
pot fi date spre publicare: planurile de război, direcţiile şi mişcările de trupe,
capacitatea armelor, strategiile aplicate pe viitor, direcţiile şi mişcările de trupe,
ordine privitoare la mişcările de trupă, numele comandanţilor şi gradele
acestora, a trupelor pe care le comandă, poziţia acestora pe câmpul de operaţii
20
21

22
23
24
25

26
27

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

166.
160.
161.
157.
154.
179.
155 şi 163.
154-185.
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militare, schimbările din cadrul trupelor, a dotării acestora cu haine,
armamentul din dotarea acestora, a numărului de adversari, pierderile suferite,
orice fel de acte de forţă, schimbările topografice rezultate în urma înaintării,
informaţii despre regulamentele, depozitele şi amplasamentele militare precum
şi producătorii de armamente, orice informaţii despre acţiunile inamicului,
bombardarea unor obiective, dezertările soldaţilor sau abateri de la
regulamentul militar al acestora, panica populaţiei rezultată în urma
operaţiunilor militare, preluarea unor informaţii din alte publicaţii cum ar fi de
exemplu «ocuparea de oraşe», mişcări greviste, manifestaţii împotriva
războiului pe teritoriul Austriei şi al Ungariei, despre acţiuni luate de
oficialităţile locale pentru păstrarea ordinii, informaţii privitoare la încetarea
lucrului în anumite unităţi care ar afecta interesele armatei, nemulţumiri
colective, orice fel de ştire referitoare la apariţia unor boli, epidemii,
nemulţumiri la adresa unor clase sociale - preluarea de informaţii în acest sens
din alte părţi, orice ştire care ar duce la dezinteresul populaţiei faţă de război
sau ar încuraja manifestaţii împotriva acestora, orice ştire referitoare la Casa
Imperială, la nesupunere sau j ifiriri (ofense, nemulţumiri, manifestări de
protest, provocări la mişcări etc.)" 8 .
În 6 decembrie 1917, Prefectura comitatului Trei scaune atenţionează pe
redactorul-şef al ziarului Szekely Nep despre faptul că "publicarea de informaţii,
scrierea de articole referitoare la încetarea luptelor, discuţii despre tratative de
pace, afectează importante interese de stat, în viziunea ministrului, prin urmare
publicarea acestora este strict interzisă, iar abaterile vor fi aspru pedepsite.
Biroul de Presă al Ministerului urma să ofere informaţii despre operaţiunile
militare, care prin excepţie pot fi preluate din ziarele centrale" 29 . Peste două
zile, aceeaşi instituţie comunica redacţiei publicaţiei Szekely Nep directiva
potrivit căreia "oferirea de informaţii referitoare la situaţia dificilă a soldaţilor
prizonieri în Rusia, precum şi hotărârile luate de Comisia Comună de Război
referitoare la soldaţii prizonieri ruşi, este strict interzisă. Publicarea unor astfel
de informaţii poate provoca o stare de iritare, nervozitate, ce poate duce la
eliminarea acestora".
Prin urmare, se interzice cu stricteţe, din ordinul ministrului, publicarea
unor astfel de informaţii, cu excepţia celor venite de la minister şi publicate în
ziarele centrale 30 . În adresa comitelui comitatului Treiscaune transmisă presei
locale, în decembrie 1917, pe baza ordinului 3918 al Primului-ministru, "sunt
atenţionate cu insistenţă redacţiile ziarelor din comitat să nu publice nimic
28

Ibidem, p. 156-185.
Ibidem, p. 158-185.
30
Ibidem, p. 159-185.
29
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referitor la starea de boală a Majestăţii Sale Regina". 31 În ordinul primuluiministru al Ungariei, din 18 martie 1918, adresat comitelui comitatului
Treiscaune, acesta este însărcinat "să atenţioneze redacţiile că este interzis a se
scrie despre chestiuni legate de armată, chiar dacă aceste chestiuni se discută în
parlament, de asemenea, despre ceea ce s-a discutat în şedinţa comisiei de
administraţie al judeţului Pesta, despre prizonieri ruşi, care, deghizaţi în
muncitori, au evadat, ca şi despre înăsprirea măsurilor în acest sens ale
autorităţilor militare şi despre eventualele cazuri de spionaj, în derulare sau care
vor apărea pe viitor. De asemenea, este interzis a se prelua ştirea din 15 martie
din ziarul "Jurnalul de Pesta", conform căreia Regele României se refugiază în
Elveţia" 32 • În adresa comitelui comitatului Treiscaune transmisă presei locale,
în aceeaşi zi, după descifrarea telegramei cifrate trimise în numele primministrului "sunt atenţionate redacţiile ziarelor din comitat că nu au voie să
comunice nimic referitor la măsura luată de a se judeca imediat anumite
infracţiuni militare, din raţiuni de război" 33 . În 26 mai 1918, comitete
comitatului Treiscaune transmismite o adresă presei locale, în care "sunt
atenţionate redacţiile ziarelor din comitat că luni, 27 mai, are loc la Tribunalul
militar un proces de spionaj şi despre acest proces, în afara comunicatului
oficial altceva nu poate fi prezentat, iar comunicatul nu poate fi însoţit de
comentarii" 34 .
Cercetătorii istoriei Primului Război Mondial pot corela informaţiile din
documentele prezentate, cu alte surse documentare civile şi militare, trâgând
concluziile ce se impun. Din analiza acestor informaţii se poate observa
comunicarea foarte bună între administraţia publică centrală şi cea locală,
precum şi cea dintre instituţiile civile şi cele militare. Paleta informaţiilor
supuse cenzurii este foarte diversă şi cuprinde aspecte ale vieţii politice,
economice, culturale, sociale, atât din imperiul Austro-Ungar, cât şi din
principalele ţări aliate şi inamice. De remarcat, atenţia acordată surselor de
informare a presei locale de limbă maghiară, cât şi interdicţia impusă acestora,
de a publica anumite ştiri despre armata imperiului. O atenţie deosebită era
acordată cenzurării informaţiilor referitoare la mişcările de emancipare
naţională a minorităţilor cehă, slovacă, română ş. a. În vara anului 1916,
conducerea comitatului Treiscaune, invocând faptul că respectivul comitat "se
învecinează cu România, şi că în judeţ sunt mulţi etnici români, de a căror
31

ldem, fond Prefectura Treiscaune, Comitete Suprem, inv. 850, d. 166, doc. nr. 15711917, f.
154.
32
Ibidem, doc. nr. 13011918, f. 161.
33
1bidem, doc. nr. 133/1918, f. 163.
34
1bidem, doc. nr. 27711918, f. 165.
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comportare nu poate răspunde", consider că "este necesar ca în interesul evitării
unor tulburări şi dezordini să se dirijeze aceşti soldaţi ceruţi".
În aceeaşi ordine de idei, se înscrie şi interdicţia de a publica "informaţii
despre sentinţele date de Tribunalul Militar din Cluj, soldaţilor autohtoni care
au ca limbă maternă româna", şi cele referitoare la dezertori, cazurile de spionaj
etc. Rezultă deci, că şi acum 100 de ani, cenzura a avut un rol deosebit în
desfăşurarea luptelor din cadrul Primului Război Mondial, prefigurând
dimensiunile actuale ale "războiului informaţional" susţinut cu strategii bine
elaborate şi cu mijloace din cele mai performante, oferite de comunicare prin
intermediul internetului, şi nu numai. Acum 100 de ani, singurele mijloace de
comunicare în scris erau corespondenţa şi presa; astăzi, după apariţia succesivă
a radioului, televiziunii şi internetului, răspândirea de ştiri a devenit mult mai
simplă însă, mult prea des, mult mai lipsită de responsabilitate. "Războiul
informaţional" purtat permanent, cu aceste noi arme, ne asaltează zilnic şi se
impune cultivarea discernământului în mijlocul oamenilor pe care mulţi îi văd
şi îi tratează ca o "masă de manevră".
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Petre Poni - corespondenţă primită
în timpul Primului Război Mondial
Dr. Silviu VĂCARU
Mariana URSACHI
Petre Poni- Correspondence Received during the First World War
Abstract
During the First World War, when the invading troops were near Bucharest,
the leadership of the Romanian Academy decided to evacuate the valuable goods in a
more secure area. In his letters, Ion Bianu presents to the President of the Academy,
Petre Poni, the difficulties he faces in gathering, packaging and sending the goods.
A second set of letters is represented by the correspondence of Matilda Cugler Poni to
her husband, Petre Poni, with references to the life of the citizens of lasi in the year
preceding the entry of Romania into First World War.
Keywords: Petre Poni, Ion Bianu, Rumanian Academy, first World War, sociallife,
evacuation.

În anul Centenar publicăm o serie de scrisori primite de Petre Poni, fost
preşedinte al Academiei Române 1 în care se fac referiri la eminenta intrare a
României în războiul pentru întregirea neamului sau la începerea luptelor pentru
apărarea capitalei. Un prim set este alcătuit din patru scrisori trimise de Ion
Bianu2 în lunile octombrie-noiembrie 1916. În acea perioadă armata română
ducea lupte grele pentru apărarea părţii de sud a României. În condiţiile în care
frotul se apropia de Bucureşti, conducerea Academiei a luat hotărârea de a
Petre Poni (4 ianuarie 1841, sat Săcăreşti, comuna Cucuteni, jud. Iaşi - 2 aprilie 1925, Iaşi).
Specializat în chimie fizică şi mineralogie la "College de France" şi Sorbona, profesor la Liceul
"Naţional" Iaşi şi Şcoala Militară din acelaşi oraş, şeful Catedrei de Chimie din cadrul
Universităţii Iaşi. A înfiinţat primul laborator de chimie de la Universitatea din Iaşi. Membru
(1879) şi preşedinte al Academiei Române între 1898-190 l şi 1916-1920.
2
Ion Bianu (8 septembrie 1856, Făget- 13 februarie 1935, Bucureşti), primul profesor titular al
catedrei de Istoria literaturii române la Universitatea din Bucureşti, bibliotecar al Bibliotecii
Academiei Române, membru al Academiei Române, preşedinte al înaltului for academic între
1929 şi 1932. A publicat instrumente de lucru valabile şi astăzi pentru cei ce doresc să facă
cercetare în Biblioteca Academiei: Catalogul manuscriptelor româneşti din Biblioteca
Academiei Române şi Bibliografia românească veche. Alături de acestea a editat mai multe
texte vechi româneşti: Psaltirea şcheiană (1482), Bucureşti, 1898; Lucrul apostolesc. Apostolul
tipărit de diaconul Coresi în Braşov la anul1663, Bucureşti, 1930.
1
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transfera toate bunurile de preţ în Moldova, considerată o zonă mai mult mai
sigură. Evacuat la Iaşi, Petre Poni, ca preşedinte a înaltului for cultural şi
ştiinţific , primea curent informaţii de la Ion Bianu, cel care rămăsese la să
supravegheze modul cum se desfăşurau lucrările de împachetare a lucrurilor în
cutii şi de trimitere a lor în bună stare. La început, ambalarea documentelor,
manuscriselor şi cărţilor de patrimoniu s-a făcut cu grabă, dar nu sub ameniţarea
directă a focului inamic. Însă liniştea de dinaintea furtunii a durat puţin. În
primele zile ale lunii noiembrie, aeroplanele germane atacau deja capitala
producând panică, distrugeri materiale şi pierderi de vieţi omeneşti. Descrierea
făcută de Ion Bianu raidurilor aeriene este impresionantă: "Scriu în mijlocul
repetatelor zgomote de lovituri de tun, trase mai bine de o oră fără încetare
asupra câtorva aeroplane inamice, care se învârtesc pe deasupra capitalei, se duc
şi se întorc ca nişte haimanale cari nu au altă treabă sau ca nişte lupi cari dau
târcoale turmei. Obişnuit, când se face asemenea muzică, mergem cu toţii
într-un loc adăpostit jos; dar
eu m-am săturat şi mi s-a urât
să pierd atâta vreme · când
avem atâta de lucru" 3 . Majoritatea angajaţilor Academiei
părăsiseră Bucureştiul refugiindu-se la Iaşi. În aceste condiţii Ion Bianu spunea într-o
scrisoare din 23 octombrie
1916, că "la Academie stau
toate bine până acuma. De
lucrat se lucrează puţin (deoarece zic "stau" nu "merg") din
cauza puţinilor rămaşi nechemaţi sub arme. Câţiva mai
slabi de înger au imitat pe
"războinicii" din gură şi din
condeiu, cari - îndată ce s-a
dat de greutate - au fugit la
dumneavoastră şi mai departe.
Atâta mişelie câtă a ţâşnit
acuma din hoitul putred ai
clasei sgomotoase şi pretinsă Petre Poni, Margareta Cugler Poni (scriitoare, soţia lui
dirigente a acestei ţeri - a Petre Poni) şi Margareta Poni (chimist, fiica lui Petre
Poni) în curtea casei din

3

Arhivele Naţionale Iaşi, fond Petre Poni, m. 1.388.
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întrecut toate închipuirile celor mai răutăcioşi şi mai pesimişti" 4 • Informaţiile
oferite de Ion Bianu, chiar dacă nu sunt inedite, ele reflectă, este adevărat
subiectiv, o situaţie de fapt: greutăţile cu care s-a confruntat în acţiunea de
protejare a patrimoniului Academiei Române.
Al doilea set de scrisori este cel trimis de Matilda Poni soţului său
academicianul Petre Poni 5 • Matilda era fiica arhitectului Carol Francisc von
Cugler6, fiul lui Maximilian von Kugler, fost guvernator al Bucovinei şi al
Therezei, născută Scheleye 7 • Carol s-a născut la Vama, lângă Câmpulung, la 1
ianuartie 18148 . În anul 1859 îşi ia indigenatul 9 în Moldova. După terminarea
studiilor de arhitectură se stabileşte la Iaşi, unde, începând din 1844, devine
arhitectul şef al Iaşilor 10 . El este proiectantul clădirii centrale a Spitalului "Sf.
Spiridon" din laşi, al Spitalului Municipal Roman, al Cazarmii din Copou şi al
Bisericii Sfinţii "Petru şi Pavel" Iaşi 11 • Tot el a fost mandatat să facă reparaţii la
vechiul local al Universităţii din Iaşi 12 • La 2 decembrie 1892, în vârstă de 78 de
ani, trece de la catolicism la ortodoxism 13 • Fiica sa, Matilda Cugler, a debutat ca
poetă la 16 ani în paginile "Covorbirilor literare". Poetă, prozatoare şi
dramaturg, a fost una din figurile feminine proeminente de la sfârşitul secolului
al XIX-lea şi începutul celui următor. Scrisorile trimise de Matilda soţului său,
alături de inevitabilele subiecte legate de familie, surprind şi aspecte din viaţa
cotidiană a Iaşilor din perioada 1915-1916 (până la începerea războiului).
Teama că România ar putea să intre în război răzbate din toate aceste epistole.
Zvonurile transmise prin viu grai sau prin gazete străine, măsurile luate de
autorităţi privind hultuirea (vaccinarea) soldaţilor, rechiziţionarea pâinii şi lipsa
alimentelor şi multe altele nu făceau altceva decât să întreţină starea de
nesiguranţă a populaţiei. Matilda Poni este sigură "că nimene nu doreşte război,
4

Ibidem, nr. 1.384.
Căsătoria a avut loc la 23 noiembrie 1876, la Iaşi (Idem, Stare civilă, Registru de stare civilă
fentru căsătoriţi, despărţirea a III-a, dosar 860/1876, f. 115).
Vezi extractul de naştere al Matildei Cugler, fiica lui Carol Cugler şi al Matildei născută
Heffner, din 2 aprilie 1851 (ldem, Stare civilă, Dosare căsătoriţi, 2153/1872, f. 9).
7
ldem, Mitropolia Moldovei, Botezaţi din alte religii, dosar 37/1892, f. 48.
8
1bidem.
9
Idem, Primăria Iaşi, dosar 146, voi. 1, f. 19.
10
Vezi Raportul Departamentului Lucrărilor Publice către domn, relativ la reducerea lefii
arhitectului oraşului, Carol Cugler, în noul buget al Eforiei Iaşi (ibidem, dosar 3/1853, f. 60).
11
Silviu Văcaru, Constantin Ciobanu, Începuturile bisericii Sfintii "Petru şi Pavel" de la
Moara de Vânt, Iaşi, în "Monumentul", XIII/1, 2012, Iaşi, p. 441-454.
12
La 3 iulie 1872, se încheia un proces-verbal între rectorul Universităţii din Iaşi, Ştefan Micle,
şi arhitectul Cari Cugler, pentru reparaţiile localului Universităţii (Arhivele Naţionale Iaşi,
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, Rectorat, dosar 28, f. 21).
13
Idem, Mitropolia Iaşi, Botezaţi din alte religii, dosar 37/1892, f. 46-47.
5
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afară

de-acei care n-au nimic de pierdut. Dacă aş şti că dând viaţa mea aş putea
câştiga acele pământuri pe care trăiesc români, mi-aş da viaţa, fără să-mi pară
rău, dar fiind chiar rege n-aş mâna poporul meu într-un război aşa de teribil şi
fără de folos" 14 . Cu toate acestea din altă scrisoare probabil aflăm cea mai
interesantă informaţie şi anume aceea referitoare la modul cum s-au manifestat
ieşenii în momentul declarării mobilizării generale în vederea intrării României
în război. "Eu nu ştiu ce are să fie, dar de când sunt n-am văzut ceva mai
frumos şi mai măreţ decât noaptea trecută când au început clopotele să sune la
mijlocul nopţei. Miile de oameni s-au oprit din strigătele lor şi muzica militară a
intonat rugăciunea soldaţilor. Toţi au scos pălăriile şi toată lumea vedeai că-i
adânc emoţionată. Apoi ce intuziasm nebun! A strigat apoi un domn bătrân din
fereastra de la Traian "Oameni buni, strigaţi pentru acei care pleacă şi pentru
toată Ţara. Doamne ajută" şi ca un singur glas au strigat toţi "Doamne ajută!".
Eu nu ştiu ce a ieşi din toate aceste, dar ceea ce am văzut şi auzit m-a făcut să
plâng şi am spus şi eu din toată inima "Doamne ajută!" A fi poate o nebunie tot
ce să face dar e nebunie aşa de generoasă şi de frumoasă încât nu o poţi
critica" 15 •
Cele de mai sus sunt numai o mică parte din informaţiile pe care le oferă
scrisorile Matildei Poni. Punându-le alături de altele, putem reface acea
atmosferă specifică pregătirii intrării României în război, dar şi a greutăţilor
întâmpinate de armată şi populaţia civilă în primele luni de la începerea marii
conflagraţii.

*
* *

Academia Română

Bucureşti,

23 oct[ ombrie] 1916

Prea stimate domnule Poni,
Nu ştiu dacă şi când ai primit scrisoarea mea din urmă, în care îţi
spuneam că s-au trimes lăzile A[ cademiei] R[ omâne] 7 până la 19 spre a fi
aşezate lângă cele dinainte trimise cu n[ume]rele A[cademiei] R[omâne] 1 până
la 6. Până astăzi eu nu am primit de la dumneata nicio ştire despre sosirea
lăzilor nostre 7 - 19. Presupun că Simionescu este acolo şi că dânsul le va fi
primit şi va fi dispus să fie aşezate lângă celelalte. Aici am întrebat de dânsul de
vreo câteva ori, dar mi s-a răspuns că este acolo, iar la şedinţa de alaltăieri nu a
venit. Am mare trebuinţă pentru liniştea mea (pe cât poate fi pe aceste vremuri
14

15

Idem, fond Petre Poni, nr. 1.348.
Ibidem, nr. 1.394.
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linişte pentru un român) ca să am ştiinţă scrisă despre sosirea lăzilor noastre
acolo, căci - cum ţi-am scris - cuprinsul lor este foarte preţios şi mai ales al
celei cu no. 19.
Deşi fac tot ce pot spre a te feri de orice osteneală, acuma însă sunt silit
de necesitatea intensă să te rog să mergi în persoană să constaţi prezenţa lăzilor
şi să-mi scrii (mai bine cu ocazie prin cineva decât prin poştă) că le-ai văzut şi
ai constatat prezenţa şi bunăstarea lor. Toate lăzile noastre sunt legate cu nişte
sfori trecute - la colţirile lăzilor - prin lemn şi apoi acoperite la capete cu
pecetea mare a Academiei apăsată în ceară tare.
Pe aici ne ţinem bine. Nevastă-mea - aşa slabă cum este după lunga şi
greaua ei boală - lucrează la spitalul ei de răniţi de la 7 dimineaţa până după 7
seara cu întrerupere (nu în toate zilele) de două ceasuri la amiază (între 1 şi 3).
La Academie stau toate bine până acuma. De lucrat se lucrează puţin (deoarece
zic "stau" nu "merg") din cauza puţinilor rămaşi nechemaţi sub arme. Câţiva
mai slabi de înger au imitat pe "războinicii" din gură şi din condeiu, cari îndată ce s-a dat de greutate - au fugit la dumneavoastră şi mai departe. Atâta
mişelie câtă a ţâşnit acuma din hoitul putred ai clasei sgomotoase şi pretinsă
dirigente a acestei ţeri - a întrecut toate închipuirile celor mai răutăcioşi şi mai
pesimişti.

Ieri am fost şi noi (Iorga, Antipa şi eu) la înmormântarea Principelui
Mircea în Biserica de la Cotroceni. Ni s-a părut că trebuia să fie şi Academia
cât de slab reprezentată la acea dureroasă ceremonie.
Al dumitale devotat,
I. Bianu.
Răspuns

Arhivele Naţionale

Iaşi,

Academia Română

la 26 oct[ ombrie]

fond Petre Poni, Scrisori, nr. 1.384.

*
Bucureşti

1 Nov[embrie] 1916, marţi

Prea stimate domnule Poni,
Scriu după ora 3 după amiaz. De dimineaţă între 11 şi 12 am avut aici
aerian mare: câteva aeroplane inamice au venit deasupra capitalei şi au
lăsat multe bombe care se spărgeau cu zgomot îngrozitor. Una a căzut în fundul
grădinei d[ oam ]nei Câmpineanu - la vreo 200 metri departe de Academie. La
asemenea întâmplări funcţionarii - puţini câţi mai sunt pe aici - ne adunăm jos
iar

lanţ
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în sala de adăpost sub depozitul manuscriptelor. Acel loc este cel mai bine
apărat, având una peste alta două bolţi făcute cu zid şi fier şi deasupra celei de
sus un rând de saci de nisip. Când eu întârziu să mă dau jos şi să merg acolo,
Vasile cel bătrân vine şi mă ceartă că nu mă feresc de primejdie. Apoi mă
supun şi mă cobor iute.
Am primit scrisoarea d[ umi]tale de la 25 oct[ ombrie] trecut, cum
primisem şi pe cea de la 20 - după ce trimesesem pe a mea cea pornită din
nerăbdare. Aşadar deocamdată pentru lăzile de acolo 1 - 19 sunt liniştit. Ce va
fi în viitor, care va fi gradul de siguranţă al lor acolo ca şi a tuturor colecţiilor
rămase aici - numai singur Dumnezeu poate şti. Peste un ceas, poate o zi, o
săptămână sau o lună toate pot fi nimicite de o bombă care le-ar aprinde sau de
altă putere nimicitoare de care este plin văzduhul şi ziua de mâine.
Dar fireşte - aceste "posibilităţi" nu ne tulbură de la îndeplinirea
datoriilor zilnice ale serviciului, care merge regulat, pe cât se poate. Nici nu ne
gândim numai câteodată la toate aceste săbii damocleane, cari pot fi ascunse în
ceaţa nepătrunsă a viitorului şi pot ameninţa capetele noastre. Până acuma
zicem şi noi şi repet tuturor vorba dumitale: să ne rugăm lui Dumnezeu să ne
ferească de mai rău.
Timpul este frumos, dar tocmai de aceea prea favorabil - se zice pentru inamicii noştri de pe frontul de la munte!
Sărutări de mână doamnei Poni.
Al dumitale devotat,
1. Bianu.
La Ţigăneşti în şcoala noastră, rară să ne întrebe nimenea, s-a instalat
sub conducerea unui domn Ioan (sau Jean) Chrisocolonie o şcoală de şoferi
automobilişti, dimpreună (se zice) cu 400 (patru sute) de elevi soldaţi.
Directorul nu ne-a scris nimica despre aceasta. Cred că corespondenţa i-a fost
oprită, poate şi dânsul luat sub pază.
La Şcoala Agarici ni s-a făcut cunoscut că se instalează spitalul de răniţi
în şcoală.
Praf se alege din toată şcoala năzuinţelor noastre de atâţia ani.
Dar numai de am scăpa cu bine din aceste greutăţi şi cu realizarea scopurilor
urrnărite!!!

Amin.
1. Bianu.
Răsp[uns]

Arhivele Naţionale

7 n[oiembrie].

Iaşi,

fond Petre Poni, Scrisori, nr. 1.385.
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Academia Română
Bucureşti,

9 nov[embrie] 1916, ora 11- dim[ineaţa]

Prea stimate domnule Poni,
Scriu în mijlocul repetatelor zgomote de lovituri de tun, trase mai bine
de o oră fără încetare asupra câtorva aeroplane inamice, care se învârtesc pe
deasupra capitalei, se duc şi se întorc ca nişte haimanale cari nu au altă treabă
sau ca nişte lupi cari dau târcoale turmei. Obişnuit, când se face asemenea
muzică, mergem cu toţii într-un loc adăpostit jos; dar eu m-am săturat şi mi s-a
urât să pierd atâta vreme când avem atâta de lucru. Unora mai fricoşi sau mai
dispuşi spre linişte le vine la socoteală această situaţie şi stau adunaţi acolo jos
ceasuri întregi.
Aceste greutăţi din afară, mari şi pline de cele mai amare îngrijiri pentru
ziua de mâne şi cele viitoare, tot nu mă străvesc atât, cât dificultăţile interne de
la unii colegi, care au cea mai îngrijitoare lipsă de înţălegerea necesităţii de a
avea şi menţine ordine şi regulă în administrarea şi folosirea mijloacelor băneşti
de cari putem dispune; de a respecta şi aplica cu bunăvoinţă şi sinceritate
totdeauna dispoziţiile statutelor şi regulamentelor, pe care Instituţiunea aceasta
însăşi şi le-a dat în deplină libertate şi însăşi le poate modifica - dar cu bună
regulă. Dacă am merge numai după porniri momentane - astăzi într-o parte şi
· mâne într-alta, rară a ţine samă de propriile noastre regule, în curând am ajunge
la anarhie şi la ruina materială şi morală a instituţiei. Un asemenea caz a fost
provocat iar în aceste zile. Îţi trimet în copie în acest plic memoriile ce am
prezentat Delegaţiei celor trei vicepreşedinţi prezenţi în capitală şi vei vedea de
ce este vorba. Dureros este că dintre cei trei membri prezenţi ai delegaţiei unul singur a luat faptele în considerare în întregul lor. Colegul interesat să se
facă după plăcerea sa este însă foarte stăruitor şi atmosfera se otrăveşte şi se
amărăşte - tocmai pentru că lipseşte respectul datorit regulelor din statute şi
regulamente, şi în locul lor se pun dorinţe şi consideraţii personale şi actuale.
Îţi trimet în copie aceste două acte cu sugerarea să le ceteşti şi să vezi
starea lucrului - şi, dacă vreunul nu-ţi vine cu supărare, să ne trimeţi în scris
părerea d[ umi]tale în această chestie. Situaţia mea este adeseori - şi numai din
cauza acestor apucături cu cari eu nu mă pot deloc obişnui şi aclimatiza foarte, foarte grea şi neplăcută; - cu atât mai mult că ani îndelungaţi am putut
lucra cu bun succes tocmai ferit de asemenea neplăceri - precum bine ştii
d[ umnea]ta.
Tare îşi pofteşte sufletul să fiu scăpat din această cauză de grija
administraţiei, pe care eu nu o pot vrea şi face decât regulată şi alţii o doresc
neregulată - capricioasă - personală- orientală!
Cătră dumneata trebuie - nu
pot altfel - cel puţin să-mi vărs focul şi amarui. D[umnea]ta iartă şi nu te
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supăra, căci văd

cu ochiu şi cu multă durere că nici acuma ai noştri nu vreau să
nici chiar acuma câtă slăbire este pricinuită în această biată şi bună ţară
din cauza lipsei de ordine- din cauza hotătârilor şi a celorlalte păcate personale
multe - multe.
Al dumitale devotat,
1. Bianu.
vadă

Arhivele Naţionale

laşi,

fond Petre Poni, Scrisori, nr. 1.388.

*
Academia Română
Bucureşti,

11 nov[embrie] 1916

Primit 20 noiem[brie]
Răspuns 20 nov[ embrie]
Prea stimate domnule Poni,
Vei fi pnm1t
sper - scrisoarea mea de alaltăeri (sau de eri) cu
memoriul anexat în copie. Acuma iacă o altă negare în legătură cu chestia din
memoriu şi din scrisoarea de eri. Cred că dumneata ai acolo broşura cu Statutele
şi regulementele Academiei. Eu însă totuşi îţi trimet un exemplar. Controlează
citatele, chibzuieşte asupra înţelesului textelor şi dă judecata dumitale. Dacă
crezi - cred că ar fi bine ca părerea dumitale să o comunici şi domnului
Negruzzi, care se află la Const. Cerchez la moşia Lungani, Gara Sârca Gud.
laşi). În orice caz eu îţi trimet tot acuma şi dumitale un exemplar din întrebarea
formulată pe foaia alăturată şi cer şi părerea dumitale în această privinţă.
Cu muzica bombelor ne-am obişnuit de-a binelea. Nu mă pot înse
obişnui cu victimele lor. Alaltăseară mergând la spitalul unde lucrează nevasta
şi se găseşte fiul, am găsit doi grozav zdrobiţi de o bombă căzută aproape de
spital - şi ţipau ca în iad.
Aşteptăm acuma cu nervii încordaţi şi cu încredere rezultatul marii lupte
care se spune că se dă peste Olt, în ţinutul Craiova - Filiaşi. Se spune că este o
luptă mare şi cu mari rezultate.
Academia altfel se ţine bine.
Sărut mâna doamnei Poni.
Al dumitale devotat coleg şi prieten,
1. Bianu.
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Petre Poni, Scrisori, nr. 1.389.
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7 fev[ruarie] 1915
Dragă

Puiule,

Îţi scriu azi ca să ai scrisoarea mea mâni, în caz dacă nu vii desară. După
cum am înţăles eu, tu ai să vii sâmbăta viitoare. La noi se fac mari pregătiri de
bal. Lucia şi cu Mya se duc la balul "Crucei Roşii". Până la un timp am crezut
că se va duce şi Margareta, dar apoi n-a vrut. Tare mi-ar fi părut bine dacă să
ducea şi ea! Ai văzut jurnalele? Să ţie D[umne ]zău cu noi, alta nu pot să spun.
Aice hultueşte pe toţi soldaţii în contra tifosului. Eu nu ştiu dacă e cauza cele
câteva cazuri de tifos rău, din ţară, sau au de gând să-i ducă prin locuri unde e
epidemie de tifos. Ştiu pe câţiva care s-au inoculat, şi acei spun că le-a fost o zi
cam rău şi cu atâta s-a isprăvit. Nu e aşa de rău ca acel în contra holerei. Ce mai
este prin Bucureşti? Ai mai văzut pe cineva? Noi am avut joi iar mai multe
vizite.
Ai cetit despre un scandal care a fost la Cameră şi care-i echivalent cu
un vot de blam dat primului-ministru? Chiar acuma şi-a ales bine timpul.
În grădină toate au înverzit. Dacă a veni un ger toate-s perdute. Manole
e tot la Piatra. Pe Lenţa am văzut-o, ea era bine dar foarte îngrijită. Toată lumea
aşteaptă cu groază în suflet.
Mii de sărutări şi să ne vedem cu bine.
M. Poni.
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Petre Poni, Scrisori, nr. 1.338.

*
Dragă

12 mai 1915

Puiule,

A fost frumos la 1O Mai? Am cetit că regina era superbă, călare şi
îmbracată în colonel, să dee D[ umne ]zău să fie cu noroc şi cu minte, de la
început până la sfârşit, stăpănirea lui Ferdinand 1. La noi, după ce am stat şi ne-am
uitat cum arde pământul, acuma ne uităm cum curge şi curge, zi şi noapte. Nu
ştiu dacă mai trebue sau e destul de când plouă, dar e sigur că nu putem face
nimic în grădină. Când o înceta are să fie bine de samanat şi de plivit.
Îmi pare rău de bietul Xenopol. N-ar trebui să permită aşa ceva fratele
lui. Petruţă ne-a făcut mare plăcere cu venirea lui. Cred că ţi-a spus că are să fie
reformat din oficiu? Trebue să fie la 16 aice, pentru toate formalităţile, care să
cer în aşa caz. A neglijat de-a face demersurile necesare mai de mult că ar fi
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scapat foarte uşor. Dragă Tuţă, cât despre cartea mea, pe care o pregătesc, eu
doresc că dacă lucrul va fi posibil în condiţiuni bune, să o scot fără cheltueală
cum face multă lume. Să vedem mai întâi cum a merge. Apoi om scoate o altă
ediţie mai mare. Vezi ce planuri fac? Când ne-om vedea om vorbi de toate.
Am primit ieri trei scrisori de-odată de la tine şi nu mi s-a părut prea
mult. Cetesc mereu jurnalele şi iar îţi trimit ceva din Opinia. Ideea mea e să nu
mai desminţi nimic. Mă tem să nu fi vorbit prostii vre-un bun prietin crezând că
dă mai multă valoare spuselor lui dacă pune numele tău înainte sau e o
minciună jidovească. Eu nu te sfătuesc fiindcă ştiu că tu ştii mai bine ce e de
făcut. Pe doamna Prezan o vedem în fiecare zi. Bustul merge încet dar bine
însă, mă tem că n-are să fie gips, când a fi nevoe de el. Pe Norţiu l-am văzut şi
ieri. El pare foarte bine dispus, ca un om care aşteaptă milioane.
Au fost "Moşii" şi am făcut şi noi ceva moşi, dar rară cofiţe fiindcă erau
prea scumpe, dar tot au fost bine şi aşa. Am rugat pe Petruţă să vie la noi pe
timpul cât a avea afaceri aice. Ne-ar face mare plăcere.
Mii de sărutări şi să ne vedem cu bucurie.
M. Poni.
Mâni îţi scrie Margareta.
Arhivele Naţionale

laşi,

fond Petre Poni, Scrisori, nr. 1.345.

*
Dragă

14 mai 1915

Puiule

Îţi scriu grăbită. A venit madame Prezan şi vrea să mă vadă şi pe mine.
Azi dimineaţă a trimes Norţiu o fereastră foarte mare pentru atelierul Cocuţei.
Desigur că în părete aşezată n-are să pară tot aşa de enormă. Timpul e
admirabil, însă e mare năduşală. Mă tem să nu mai vie o ploae. De cum s-a
strânge puţin glodul am să pun la lucru în grădină.
Te rog dacă poţi trimete-mi duoă sute de fr[anci] din luna mea, fiindcă
am mare nevoe. Ţi-oi spune pentru ce şi cum.
La Lenţa toţi sunt bine, însă ea e prăpădită de grijă. Tu ştii frica ei de
război. Îţi mai trimet o notiţă ca să vezi că şi alte jurnale au reprodus protestul
tău. Nu cred că mai este nevoie de răspuns.
Mii de sărutări şi să ne vedem bucuroşi.
M. Poni
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"0 desminţire ziarului Opinia Viitorul primeşte următoarea scrisoare de
la d. Petru Poni, fost ministru:
Bucureşti 9 Mai 1915
Domnule Redactor
Un ziar din Iaşi, Opinia publică, în numărul de la 8 mai, o declaraţie ce
pretinde că aş fi făcut, într-un cerc restrâns de prieteni, relativă la părerea d-lui
Prim-Ministru asupra intrărei noastre în război.
Dau cea mai formală desminţire acestei informaţii. Către nimeni nu am
spus vorbele ce mi se atribuie. Vă rog bine-voiţi a publica această desminţire în
cel mai apropiat număr al ziarului dumneavoastră.
Primiţi, vă rog domnule redactor, asigurarea deosebitei mele
consideraţii.

P. Poni''
Arhivele Naţionale

Iaşi,

fond Petre Poni, Scrisori, nr. 1.346.

*
Dragă

23 mai 1915

Puiule

Sunt silită să te necăjesc, dar crede că sunt şi eu tare necăjită. Am vrut să
mai cer nimic, dar trebuie să o fac. Ai trimes, după cum ţi-am cerut, 200
fr[ anei]. Ar fi putut să ajungă până la venirea ta, dar tu nu ştii că la mine începe
plata lefilor, la 20. Dacă n-aş fi fost silită să schimb din slugi, le-aş fi făcut să
mai aştepte până la venirea ta, dar aşa, a trebuit să plătesc. Plătind pe unii a
trebuit să plătesc pe toţi. Îţi închipui ce mi-a rămas din banii trimişi. Noi facem
multă economie, dar scumpetea, în toate e aşa de mare încât tot se cheltuieşte.
Mulţi din cunoscuţii noştri fac provizie de zahăr, cafea şi ceai, pe care le pun la
camară, pentru acele timpuri când n-ar să fie de găsit. Nu ştiu ce-a fi, dar să
ferească D[umne]zău ţara noastră, cum a ferit-o până acuma de război şi de
boale şi să le dee minte la cei care o conduc, să nu o ducă la râpă. Un lucru e
sigur, că nimene nu doreşte război, afară de-acei care n-au nimic de pierdut.
Dacă aş şti că dând viaţa mea aş putea câştiga acele pământuri pe care trăiesc
români, mi-aş da viaţa, rară să-mi pară rău, dar fiind chiar rege n-aş mâna
poporul meu într-un război aşa de teribil şi fără de folos. A fost ziua Lenţei şi
noi ne-am făcut datoria. Ea e bine şi Aurel a fost câteva zile aice. El vrea război,
ea nu.
Atelierul s-a isprăvit azi, n-a rămas decât repararea zugrăvelei etc. Şi
pusul sticlelor la fereastră.
M[atilda].
nu-ţi

Arhivele Naţionale Iaşi, fond Petre Poni, Scrisori, nr. 1.348.
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30 noiembrie 1915
Dragă

Puiule,

Uite-te sus la dată, tu care spui că nu pun date. Asară am făcut vrăji şi au
bine. Să dee D[ umne ]zău aşa să fie. Ai ce un timp de primăvară dulce
Bietul N. Culianu, cum ştii, s-a dus, dar nu ştiu încă ce or să facă cei
de la Guvern pentru dânsul. Nei, fratele lui trăieşte şi e destul de bine ca minte
şi sănătate. El, se zice, că e mult peste 90 ani. Nu e vorbă că nici bietul Culianu
nu a murit de bătrâneţe. El avea un mic coş pe care 1-a rupt de mai multe ori.
Apoi, s-a inflamat şi nici atunci nu a vrut să pue tinctură de iod. S-a făcut apoi
erizipel, pe care n-a vrut să-I caute ca oamenii şi tot scotea bandajul până s-a
infectat mai departe şi a murit de erizipel. Din copii, cred că numa fata cea mai
mică nu e măritată, dar sunt o mulţime împrejurul lui care nu sunt puşi la cale.
Zilele trecute am fost la cinema şi am văzut o piesă teribilă de Balzac şi
pe care nu o cunoşteam. Lumea a plâns, şi eu natural, am făcut ca toată lumea.
Un om face un testament pe care-I pune într-o ladă de unde o fură cineva şi deacolo se întâmplă o mulţime de nenorociri după moartea celui cu testamentul. O
cunoşti piesa asta de Balzac. La urmă, când îşi ia cel vinovat pedeapsa, publicul
a isbucnit în aplauze nesfârşite. Morala nu e aşa de despreţuită cum se crede.
Îmi aduceam iar aminte de teatrul de apaş de la Paris şi de impresia adâncă pe
care le-o făcea tot lucrul sentimental. Cinematograful poate face mult bine dar,
şi mult rău.
Mii de sărutări şi să ne vedem cu bucurie şi cu sănătate.
M. Poni.
ieşit toate
şi frumos.

Arhivele Naţionale

Iaşi,

fond Petre Poni, Scrisori, nr. 1.359.

*
Dragă

14 decembrie [ 1915]

Puiule,

Noi n-am gândit că tu ai să cumperi vre-o moşie şi tocmai acuma însă,
Aţi a fost rugat să-ţi scrie despre astă vânzare; el ne-a rugat pe noi să scrim şi
atunci eu am spus Margaretei să scrie ea. Eram foarte sigură că e în zadar dar,
ca şi cu scrisorile de recomandare de care nu pot scapa, a trebuit să mă execut.
Cred că Cocuţa ţi-a scris că eu am chemat pe dr. Kiegler, că am făcut o analiză
şi că nu s-a găsit nici zahăr şi nici albumină. Altfeliu s-a găsit multe de toate
însă, ce nu ştiu încă, până ce n-oi vedea iar pe dr. Klieger. În dieta care mi-a
dat-o Klieger este şi, că să nu mănânc multă carne de vacă sara. Eu nici ziua nu
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mănânc multă.

Nici un soi de vânat, cu atât mai bine. Vouă vă place şi eu nu pot
dar de ce îmi pare bine e că pot să beu cafea. Asta ar fi fost mai greu.
De ziua Luciei a fost multă lume şi depeşe şi bilete. Mi-a făcut plăcere că a
venit şi d[oam]na Climescu pe care nu o văzusem de mult. Ea m-a întrebat de
tine cu mult interes, şi mi-a spus că şi ea şi d[om]nul Climescu ţin foarte mult la
noi. Tot aşa mi-a spus şi d[oam]na Meissner.
Eu tot mai cetesc unele noutăţi din sursă curat germană: din "Woche" şi
văd pe lângă toate laudele şi vorbele de succese, aceleaşi sfaturi îngrozitoare de
economie şi ce economie! Dacă se poate, nu mâncaţi decât strictul necesar, ca
să nu fiţi chiar de tot flămânzi, fiindcă nu trebue să fie omul de tot sătul. Asta-1
face artritic. Nu trebue să ţii pe lângă casă decât puţine animale ca pisici şi
câini. Vezi din toate, o preocupare nesfârşită pentru hrană care-i insuficientă.
Asta poate să fie o şansă pentru toată lumea chinuită. Vin sărbătorile. Ferice de
ţara noastră şi să nu fie de deochi, dar în orice caz ne-a mai scăpat Brătianu de
ororile de care suferă o lume şi de sărbători ca acele a bieţilor sârbi.
La noi e iar primăvară. Nu e azi frumos că plouă, dar e cald ca în april.
Noi te aşteptăm cu mare bucurie.
Pe Margareta a luat-o azi iar d[oam]na Prezan.
Mii de sărutări,
M. Poni.
să-I sufăr,

Arhivele Naţionale

Iaşi,

fond Petre Poni, Scrisori, nr. 1.360.

*
Dragă

[1915]

Puiule,

Toată

lumea e foarte îngrijită de mersul lucrurilor. Cu neutralitatea
ca într-un vârf de par. O mişcare nechibzuită şi ar fi vai de noi.
Asta o simte oricine şi asta face, că trăim într-o groază rară de sfârşit.
Bineînţăles că nu vorbesc pentru mine. Eu spun să le facă D[ umne ]zău toate
bune, el poate, dacă vrea, să facă să înceteze coşmarul în care ne zbatem. Vezi
că iar "Non habemus papa". Domnia i-a fost scurtă şi grea. A murit desigur cu
dorul Veneţiei în suflet. Nu ştii tot nimic de Petruţa? Dacă nu a venit şi dacă nu
ai ştiri atunci scrie lui Beldiman. Să pare că acuma să lasă lumea să vie în ţară.
De la Lenţa Comamescu şi de la d[oam]na Nether nu era până ieri nicio ştire.
D[ om ]nul Mârzescu a plecat la Viena pentru ca să-şi aducă familia din Bavaria,
tot unde e şi Lenţa. La Manole toată lumea e bine, dar plină de groază din cauza
lui Aurel. Se aşteaptă în fiecare ceas chemarea lui. Biata Lenţa e foarte amărâtă.
noastră stăm
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Toată

lumea e supărată pe bietul Rege care ţine cu nemţii. Cred
inima, dar nu cred că ţine cu dânşii în detrimentul ţărei noastre.
Mii de sărutări şi să ne vedem cu bine.
M. Poni.
Dacă

afli ceva de Petruţa

Arhivele Naţionale

Iaşi,

şi

că-I

doare

de Maria scrie-mi imediat te rog.

fond Petre Poni, Scrisori, nr. 1.361.

*

[1915-1918]

Ce face d[oam]na Bianu, e bine de tot?
Dragă Petrăchel,

Tu scrii că n-ai primit decât scrisoarea mea? E foarte curios fiindcă ţi-a
scris şi Margareta o scrisoare şi 2 cărţi poştale şi eu tot 2. N-ai primit decât ceea
ce am recomandat. Din Bucureşti vin nerecomandate, să vede că de la noi nu
pleacă. Noi suntem bine. Lucia e chiar acuma dusă la gară pentru a primi
împreună cu tot comitetul "Luteţia" pe un profesor din Paris, care vine cu soţia
lui şi are să ţie desară o conferenţă despre "Idealul Franţei". Se zice că vorbeşte
bine. După sosire are să fie la 12 un dejun. Apoi are să-I plimbe Tafrali prin Iaşi
ca să-i arate tot ce este mai de samă ca monumente şi altele. Diseară e
conferenţa şi la noapte banchet şi mâni plecare şi tot mâni vine un general din
Italia cu suita lui ca să decoreze Iaşul. In halul în care se află Iaşul, nu-i mai
lipseşte decât să fie decorat. Să vezi ce murdărie e pe toate străzile. E de
necrezut. Are să aibă franţuzul ce spune acasă la dânsul.
Suntem însă foarte necăjiţi cu pânea. De trei zile nu este pâne. Două zile
nu s-a făcut deloc, şi azi s-a făcut foarte puţină încât, aproape nimene n-a putut
lua pâne. Nu se găsesc decât covrigi şi acei vechi, cine ştie de când. Prin jurnale
vezi necontenit că or să dee voe la export fiindcă este prea mult grâu şi noi nu
avem pâne. Nu ai putea vorbi acolo cu cineva să se gândească şi la asta că orice
răbdare are un sfârşit. Eri eram în grădină şi trecea o femeie cu câţiva covrigi în
mână. N-am auzit de când sunt aşa blăstemuri. Cel mai blând era "Să moară de
foame lângă străchini pline". Am oprit-o şi întrebat-o pe cine blastămă aşa de
grozav. "Pe-acei care ne lasă fără pâne. - Ce duc acasă nişte covrigi? - Nu-i
bătae de joc? Spun că nu au grâu dar ce fac cu grâul pe care-I trec, în toate
nopţile, prin gara noastră şi-1 trimit în străinătate? Mama mea şade lângă gară şi
doar vede ce să petrece şi iar a început să blasteme. Până ce n-am sparge
capetele celor de la Primărie n-are să fie regulă". Dacă o vedeai o credeai foarte
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capabilă de aşa ceva. Sunt multe ca dânsa. Lumea a perdut răbdarea. Îţi aduci

aminte că revoluţia cea mare în Franţa a început cu lipsa de pâne.
Mi-a părut foarte rău de puţina pietate care a probat-o d[oam]na Elza
pentru memoria moşului şi a mătuşii ei. Înainte de a fi soacră a fost d[ oam ]na
Sturdza mătuşa ei. A făcut ce-a făcut cu lucrurile de artă şi suvenire, dar n-a
trebuit să vândă şi manuscriptele. Tu ştii ce lucruri de mare importanţă avea
Sturdza între manuscriptele lui. Lucruri de mare interes pentru ţară. Nu s-a
gândit femeiea asta că-i româncă. Strurdza mi-a spus o dată, la Paris, că dacă
ajunge acasă are să-şi reguleze manuscriptele. Probabil avea intenţia să le
publice. Ar trebui d[ om ]nul Iorga să vadă ce s-a făcut cu dânsele.
"Sic transit gloria mundi".
"Pe morminte creşte iarbă ...
Tot ce trece, tot se stinge.
E nebun acel ce râde
Mai nebun acel ce plânge!"
Mă citez pe mine! Ce zici, nu-ţi pare ridicol?
Mii de sărutări şi să ne vedem cu bucurie.
M. Poni.
Scrie măcar câte o carte poştală.
Arhivele Naţionale

Iaşi,

Grădina

merge bine.

fond Petre Poni, Scrisori, nr. 1.366.

*
Dragă

[august 1916]

Puiule,

Am primit şi eu şi Margareta scrisoare ta. Se pare că unele scrisori vin
altele nu vin deloc. Eu nu ştiu ce are să fie dar de când sunt n-am
văzut ceva mai frumos şi mai măreţ decât noaptea trecută când au început
clopotele să sune la mijlocul nopţei. Miile de oameni s-au oprit din strigătele lor
şi muzica militară a intonat rugăciunea soldaţilor. Toţi au scos pălăriile şi toată
lumea vedeai că-i adânc emoţionată. Apoi ce intuziasm nebun! A strigat apoi un
domn bătrân din fereastra de la Traian "Oameni buni, strigaţi pentru acei care
pleacă şi pentru toată Ţara. Doamne ajută" şi ca un singur glas au strigat toţi
"Doamne ajută!". Eu nu ştiu ce a eşi din toate aceste, dar ceea ce am văzut şi
auzit m-a făcut să plâng şi am spus şi eu din toată inima "Doamne ajută!" A fi
poate o nebunie tot ce să face, dar e nebunie aşa de generoasă şi de frumoasă
încât nu o poţi critica.
foarte

târzău,
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N-ai putut veni şi poate n-ai să poţi veni nici sâmbătă. Se spune că
trenuri de persoane n-ar mai circula de la săptămâna asta. Asta e partea cea mai
urâtă a mobilizărei că nu te poţi vedea când vrei. Scrie ca să ştim ce faci şi dacă
ai să poţi veni sau nu. Numai te rog să te asiguri mai întâi dacă nu sunt
desagremente pe drum pentru drumeţii civili. Aice se spune că se dau mult mai
multe locuri decât sunt libere. Mulţi trebue să stee toată noaptea în picioare.
Am primit şi eu şi Aţii banii şi mulţumesc de mii de ori. Margareta ţi-a
scris. Mii de sărutări şi să ne vedem cu bine şi cu bucurie.
Matilda Poni.
Arhivele Naţionale

Iaşi,

fond Petre Poni, Scrisori, nr. 1.394.
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Cazuri de spionaj cu

aromă rusească

(1916-1917)
Dr. Alin SP ÂNU

Cases of espionage with Russian influence (1916-1917)
Abstract
In 1916, Paula Orlander, an Austrian-Hungarian citizen, visits Romania severa!
times and comes to the attention of lntelligence services. In September 1916 she is
found in Transylvania. She declares that she is a Russian spy and gathers data about the
Austro-Hungarian army. Teodora Alexandrovici is Russian, but spies for the Gerrnans.
Elena Sauciuc is a direct victim of a bad partner and the Russian counter-intelligence
authorities consider that she is a dangerous spy and demand her arrest.
Keywords: Romania, Russia, espionage, intelligence

La începutul anului 1917 situaţia militară a României nu era deloc
încurajatoare, iar speranţele tuturor erau îndreptate către Misiunea Militară
franceză şi Rusia, care trimisese patru armate, dar care trebuia să asigure şi
tranzitul armamentului dinspre vestul Europei către armata română. Pe acest
fond, serviciile de informaţii/contrainformaţii române, franceze (din Misiunea
Militară) şi ruse au interacţionat şi au colaborat în vederea culegerii de
informaţii, identificarea şi neutralizarea spionilor inamici, precum şi prin
schimburi de date.
Direcţiunea Poliţiei
şi
Siguranţei
Generale (DPSG), structura
informativălcontrainformativă cea mai importantă din România, a cercetat,
analizat şi propus măsuri în raport cu dovezile existente asupra fiecărui caz de
activitate subversivă în parte. Au existat, însă, şi alte cazuri, atipice, în care
colaborarea cu structurile omoloage ruse sau franceze s-a dovedit reciproc
avantajoasă. Ca o ante-concluzie, serviciile de informaţii ruse au avut propria
lor agendă informativă şi numai în cazurile identificate de DPSG au dovedit
disponibilitate şi solicitudine. Totuşi, în ansamblu, colaborarea a fost una
benefică, iar cercetările derulate în fiecare caz, indiferent de informaţia primară,
s-au dovedit profesioniste.
La jumătatea lunii aprilie 1916, Brigada de Siguranţă Botoşani
informează că la 10 ale lunii, prin punctul de frontieră Burdujeni-Barieră, a
intrat în România numita Paula OrHinder zisă Zoller, supusă a Imperiului
austro-ungar, care a declarat că merge la Botoşani. Dar tânăra nu s-a ţinut de
cuvânt şi s-a dus la Dorohoi, de unde a venit în Botoşani la 12 aprilie 1916. Aici
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s-a cazat la familia Ertzberger, proprietara unei ceasornicării şi cunoscută "ca
având sentimente filogennane" 1• Paula a anunţat apoi că pleacă din Botoşani
spre Mărăşeşti, motivând că acolo se află tatăl ei, chimist la fabrica Negroponte
din Tişiţa. A devenit suspectă în ochii organelor de siguranţă cu acest du-te vino, aşa că a început filarea ei. S-a urcat în tren şi a mers singură până la
Leorda, unde companion i-a devenit plutonierul Constantin Strugaru din
Regimentul 13 Infanterie "Ştefan cel Mare". Au mers împreună până la Vereşti,
după care şi-a văzut fiecare de drumul lui. Paula s-a întâlnit aici cu Gutman
Hartstein, contabil la magazinul "Moses Gross" din Botoşani, ai cărei
proprietari erau în atenţia DPSG mai demult pentru spionaj în favoarea AustroUngariei. Ambii au mers cu trenul înapoi până la Burdujeni şi s-au cazat la
Hotelul "Gălăţeanu". A doua zi Paula a părăsit România prin acelaşi punct pe
unde intrase, iar la verificarea bagajelor şi a sa "nu s-a găsit nimic
compromitător" 2 •
Înt;e timp, s-au făcut verificări privind persoana tinerei şi dincolo de
frontieră şi s-a aflat că a fost amanta comisarului Neubeck din Cernăuţi, care
anterior a activat la Iţcani. Ulterior, Paula s-a măritat cu arhitectul Heinrich
Orlănder, care a fost trimis pe front după începerea războiului ca sanitar la
Batalionul 1 din Regimentul 162 aflat în Grupul Papp, iar ea şi-a reluat relaţiile
cu comisarul "în serviciul căruia - se crede - că se află şi astăzi" 3 . De
asemenea, s-a constatat că a intrat de mai multe ori în România afinnând că
merge fie la tatăl ei, fie la un unchi din Dorohoi. La începutul lunii aprilie 1916
a intrat din nou în ţară şi a declarat că merge la Mărăşeşti, însă în ziua
unnătoare a plecat din România având asupra ei 4 - 500 lei. Logic, nu ar fi avut
timpul fizic să ajungă la Mărăşeşti şi să revină la Burdujeni. Pentru o bună
cunoaştere a tinerei Brigada Botoşani i-a trimis semnalmentele şi la alte puncte
de frontieră: "statura potrivită, păr castaniu, ochi căprui, figura fanată, ten
smead, etate 28 ani, îmbrăcată cu rochie de culoare albastră, bluza decoltată,
palton maro - cu gaică la spate -, pe cap purta o caschetă în fonna chipiurilor
4
soldaţilor coloniali, culoare albastră cu dungi verticale, voal albastru" •
O dată cu intrarea României în război contra Imperiului austro-ungar (15
august 1916) lucrurile se schimbă radical şi DPSG nu mai este în expectativă
faţă de suspecţii de spionaj, care sunt reţinuţi şi depuşi în diferite penitenciare
sau centre de internare. Pe fondul ofensivei victorioase în Transilvania militarii
Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare: ANIC), fond Direcţiunea Poliţiei şi
Generale (în continuare: DPSG), dosar 9411916, f. 1.
2
Ibidem.
3
1bidem.
4
Ibidem, f. 2.
1

Siguranţei
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români din Divizia 14 Infanterie o descoperă pe Paula OrHinder în comuna
Alfalu/Alfalău/Joseni. Este trimisă pentru interogatoriu la maiorul Sandu
Kiriac, comandantul Companiei de Jandarmi Neamţ, pretorul Diviziei 14
Infanterie şi ofiţer de poliţie judiciară.
Pentru început, simpatica tânără îşi prezintă viaţa ca o telenovelă: l-a
cunoscut pe locotenentul Demetru Clapon, ofiţer la un regiment de infanterie
din Dorohoi, care a invitat-o să-I viziteze când mai vine în ţară. Ea s-a ţinut de
cuvânt, doar că, o dată intrată în România, a fost luată pe sus şi dusă la poliţie
pentru că nu avea actele în regulă. După multe declaraţii şi lacrimi a câştigat
bunăvoinţa şefului Poliţiei Dorohoi, Vameşu, care i-a permis să revină în
Bucovina şi i-a promis sprijinul că, pe viitor, îl va putea vizita pe locotenent. A
mai venit de două ori în Dorohoi, în scop sentimental, intrând pe la Burdujeni,
însă a treia oară a trecut pe la Mamorniţa, fără acte, dar prin amabilitatea
aceluiaşi Vameşu. Împreună cu omul legii a venit la Bucureşti, au stat trei zile
la Hotelul High-Life, şi-a vizat paşaportul la Consulatul austro-ungar, apoi a
fost însoţită până la Predeal, pe unde a părăsit România. A ajuns la Dorna
pentru a se întâlni cu soţul Heinrich, aflat în permisie. Stau puţin împreună, el
pleacă pe front, iar ea ajunge la Alfalu, unde este găsită de militarii români şi
transportată la Ditrău şi Topliţa. Bomba vine abia la final: "Vă declar că
intrarea mea în ţară şi trecerea în Ungaria am făcut-o cu scop de a culege
informaţiuni despre armata ungară, însărcinată fiind de coloneii ruşi Ivanov şi
Danielov din Cernăuţi. Informaţii pe care urmam să le duc acestor colonei ruşi
la Cernăuţi, însă nu am putut să o fac fiind adusă în România din localitatea
Alfalu, unde chiar şi eu voiam să vin. Informaţiile pe care le-am cules în timpul
călătoriei mele prin Ungaria sunt următoarele:
-Maramureş- Sighet: trupe, unele germane şi artilerie grea;
- Cârlibaba: trupele Corpului 2 Annată cu comandament german;
- Majura (?):trupe din armata austro-ungară;
- Ciocăneşti: trupe din Divizia 14 ungară;
- Debreţin: trupele a două divizioane turce;
- Iacobeni: foarte multe trupe;
- Cândreni: trupe din Regimentul 3 ungar şi artilerie;
- Marosevici (?): un regiment de infanterie, trupe de honvezi din
Regimentele 1, 1O, 11 şi 15, şi artilerie;
- Posman (?): Regimentul 67 Infanterie şi multă artilerie;
- Parail: trupe de cavalerie;
- Kolozsvar (Cluj): trupe de honvezi (cea. 5000) şi artilerie;
- Marosvăsărhely (Târgu-Mureş): se lucrează tranşee;
în staţiile de cale ferată Szekelyudvarhely (Odorheiu Secuiesc) ŞI
Keresztllr (Cristuru Secuiesc) sosesc vagoane pline cu soldaţi;
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- Borzo (?): se instruiesc recruţi;
- Maros (?): se lucrează la tranşee" 5 •
Bineînţeles că afinnaţia este surprinzătoare şi ... binevenită. Paula este
preluată de DPSG şi descusută mai profund privind contactul cu ruşii. Afinnă
că în luna iulie 1916 a făcut cunoştinţă cu colonelul Ivanov prin locotenentul
Danielov, iar acesta "în schimbul serviciilor ce m-am angajat a-i face, cu
caracter militar, mi-a oferit 500 lei şi promisiunea unor sume mai mari pe
măsura unor infonnaţii" 6 . La interogatoriu afinnă că este născută la 15 mai
1888 în Rădăuţi, de religie protestantă şi a absolvit două clase secundare; are
talia 1,44, obraz oval, ten brun, ochi căprui, nas drept, urechi potrivite, păr
castaniu. Ce e interesant, are semne particulare care sunt menţionate: "un dinte
incisiv de sus lângă cel canin învelit cu aur şi altul tot de sus, în stânga, pus
(fals)"7 • După toate aceste date rezultate din exploatarea infonnativă, DPSG a
elaborat un referat cu privire la acest caz (6 septembrie 1916), care dezvoltă
datele provenite de Ia agenta rusă şi care atestau fără dubii sosirea de trupe
gennane: "a văzut prin gări numeroase trenuri militare cu trupe gennane, care
erau dirijate în diferite direcţiuni" 8 . Totodată, în Dorna a vorbit cu mai mulţi
ofiţeri "care i-au povestit că în Stanislau [azi lvano-Frankivsk, Ucraina-n.n.] se
aşteaptă sosirea artileriei grea gennană din Bavaria, că la Maramureş-Sighet se
găsesc trupe gennane de artilerie, iar la Debreţin sunt cantonate trupe otomane.
Soţul său i-a spus că la Măgura sunt glotaşi unguri şi obuziere grele în poziţii,
că în Cârlibaba este instalat comandamentul Corpului 11 Armată austriac şi un
comandament gennan. ( ... ) În Cândreni a aflat de la ofiţeri că generalul Korda 9
este plecat la Oradea Mare pentru alcătuirea unui nou corp de armată. ( ... ) Pe
linia ferată de la Cluj prin Turda la Mesterhaza, în gările Szekelyudvarhely şi
Keresztllr, se lucrau de soldaţi germani amenajări speciale pentru debarcări şi
un fel de linii de garaj" 10 •
În paralel s-a luat legătura cu Armata 7 rusă din Bucovina pentru a se
confinna dacă Paula se află în reţeaua informativă ţaristă. Generalul Kilcevski,
şeful Biroului Operaţii al Annatei 7, a răspuns că tânăra "este în adevăr în
5

Ibidem, f. 7-8.
Ibidem, f. 12.
7
Ibidem, f. 14.
8
Ibidem, f. 16.
9
General lgnaz Edler von Korda (n. 12 septembrie 1858, Josefstadt, Bohemia- d. ?) a urmat
treptele carierei militare fiind avansat locotenent (1877), maior (1895), colonel (190 1), general
maior ( 1908), general locotenent (1912) şi general ( 1915). A comandat Brigada 8 Cavalerie
(1907-1911), cavaleria Diviziei 7 (1911-1915), Corpul Il Armată (1915-1916) şi fortăreaţa
Przemysl (1916-1917).
10
ANIC, fond DPSG, dosar 94/1916, f. 16-17.
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serviciul armatei ruse" 11 şi putea fi trimisă la Cernăuţi. La 22 septembrie 1916
Paula este trecută peste frontieră şi predată autorităţilor ruse, care oferă şi
dovada scrisă că au primit-o în bune condiţii. Dar povestea nu se opreşte aici.
La începutul lunii octombrie 1916 Armata 4 (de Nord) română informează
DPSG că Paula OrHinder a fost trecută la ruşi, însă materialul informativ cules
de ea a rămas în România. "Comandamentul armatei ruse având urgentă nevoie
de aceste însemnări şi acte, cu onoare vă rog să binevoiţi a le înainta acestei
armate pentru a fi trimise apoi comandamentului rusesc respectiv" 12 , a solicitat
colonelul Iacob Zadik, şeful de Stat Major al Armatei 4. Bineînţeles că DPSG
nu putea refuza o asemenea cerere amicală de la un aliat atât de puternic, aşa că
a adunat materialul informativ şi l-a înaintat către Armata 4, care 1-a
redirecţionat către Armata 7 rusă. Totuşi, datele tinerei erau extrem de
interesante, mai ales aceea că trupele germane vin în ajutorul celor austroungare. O informaţie care, se pare, nu a fost crezută de decidenţii politicomilitari români 13 şi care le-a picat extrem de greu atunci când s-a confirmat.
Un nou caz intră în cercetare în aprilie 1917, după ce agentul de
siguranţă Gheorghe Iovin de la Marele Cartier General observă şi reţine în Iaşi
o tânără fără acte şi fără... destinaţie. Tânăra se numeşte Teodorina
Alexandrovici, născută în 1897 la Chişinău, fiica lui Colea şi Ivanca; a venit cu
părinţii în România în 1899 şi s-au stabilit la Brăila, unde Colea a deschis un
magazin de încălţăminte şi manufacturi. Afacerea s-a închis în decembrie 1916
când oraşul a fost ocupat de trupe germane şi bulgare. Tânăra Teodorina,
alintată Saşa, avea însă aptitudini pentru alte meserii, aşa că a abandonat şcoala
şi munca în magazinul familiei. "Alunecând pe calea destrăbălării de la etatea
de 16 ani, rară să se jeneze de părinţii săi, a debutat pentru prima dată la
şantanul Paradis din Brăila. A trecut pe urmă la altul din Galaţi şi timp de
aproape patru ani a făcut naveta între Brăila şi Galaţi şi viceversa, prostituând
prin şantanuri" 1 \ menţionează raportul întocmit de Inspectoratul Brigăzilor
Centrale la 26 aprilie 1917. Viaţa uşoară şi plină de satisfacţii facile a făcut-o să
nu aibă nevoie de acte, deşi era cetăţean rus şi ar fi avut nevoie de o viză pe
paşaport de la consulatul ţarist din Galaţi.
Pleacă în decembrie 1916 din zona afectată de război şi ajunge la
Bârlad, unde devina amanta lui Nicolae Filiu, mobilizat la Serviciul Telegrafic
al Marelui Cartier General. Acesta este contactat de agenţii de siguranţă şi o
11

Ibidem, f. 18.
Ibidem, f. 24.
13
Un studiu de caz pe acest subiect: Alin Spânu, Acţiuni informative desfăşurate de
locotenentul Florea Bogdan în campania anului 1916 în volumul Acta Carpatica IV (dr. Ioan
Lăcătuşu redactor responsabil), Editura Eurocarpatica, Sfăntu Gheorghe, 2017, p. 132-142.
14
ANIC, fond DPSG, dosar 3911917, f. 2.
12
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denunţă

ca fiind spioană. Ea i-a destăinuit în momente de tandreţe că
patronul şantanului Paradis din Galaţi i-a solicitat "să facă informaţiuni
privitoare la mişcările armatei române prin nişte ofiţeri cunoscuţi ei" 15 • Unul
dintre cei implicaţi era bijutierul Helder din Galaţi, "prezidentul unei asociaţii
de spionaj" 16, care i-a promis tinerei 50.000 lei pentru "informaţiuni relative la
17
desfăşurarea armatei noastre" . Saşa a afirmat că în casa acestuia a văzut o
bogată corespondenţă în limba germană, instalaţii clandestine de telefonie şi
telegrafie fără fir (t.f.f.). Ea a primit de la Helder hârtii pe care să le predea
personal feldmareşalului Mackensen, comandantul trupelor germano-bulgare,
după intrarea acestuia în Bucureşti. A ajuns în Capitală, însă din cauza
aglomeraţiei şi îmbulzelii n-a reuşit să se apropie de cel în cauză şi a aruncat
hârtiile. Al doilea personaj important din reţea era "un alt bogătaş evreu
botezat" 18 din Roman, aflat în legătură cu Helder, care i-a promis "un corp de
case mobilate" 19 dacă va obţine date de interes. În acest scop a început să se
împrietenească cu ofiţeri ruşi care lucrau în serviciile de telefonie şi t.f.f. Altă
misiune era să urmărească Marele Cartier General român, unde se mută, unde
sunt cazaţi ofiţerii, unde se află Cartierul Regal, ministerele şi centrele de
aviaţie. Strânsă cu uşa la anchetă, Saşa a afirmat că cele mai multe acuzaţii sunt
"pure născociri făcute de ea" 20 , iar altele au fost greşit interpretate de amantul
Filiu. Comisarul special Gr. T. Petrescu, cel care a anchetat-o, a concluzionat că
tânăra este "perversă, dat fiind faptul că la primele cercetări mi-a spus
neadevăruri şi nu s-a decis uşor să facă mărturisirile asupra comunicărilor pe
care le-a recunoscut şi le-a făcut lui Filiu. ( ... ) Voiajează uşor şi tot astfel se
poate strecura oriunde graţie hainei de soră de caritate rusă cu care este
îmbrăcată, haină pe care o poartă fără să facă serviciul ce îl indică"21 • Mai mult,
întotdeauna a fost în compania ofiţerilor români sau ruşi (sublocotenent Virgiliu
Panaitescu din Regimentul 78 Infanterie, locotenent Alexandru Russo din
Regimentul 4 Artilerie Grea, medici militari ruşi, ofiţeri tehnici ruşi etc.),
constatându-se un anumit interes pentru militarii din anumite arme sau
pe

Saşa

specialităţi.

La finalul lunii aprilie 1917, directorul DPSG, Ion Panaitescu, a adnotat:
"Se vor înainta de urgenţă actele dresate, împreună cu copii după raport,
Serviciului Siguranţei de la Marele Cartier General, cu arătarea că cercetările
15

Ibidem, f. 3.
Ibidem.
17
Ibidem.
18
Ibidem.
19
Ibidem.
20
Ibidem.
21
Ibidem.
16
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trebuie completate la Galaţi" 22 • Cercetările erau greu de efectuat, mai ales că
Helder părăsise Galaţiul, iar în Roman nu a fost identificat cel în cauză. După
analiza tuturor datelor existente, autorităţile au decis ca Teodorina
Alexandrovici, singura identificată şi reţinută din această reţea informativă
inamică, să fie trimisă în arest până la apariţia de noi date şi desluşirea
definitivă a cazului.
Un alt caz este semnalat de aliatul de la răsărit şi DPSG trebuie să
desluşească rapid care sunt vinovaţii şi care victimele. În martie 1917 Biroul
Informaţii al Armatei 9 ruse solicită reţinerea femeii Elena Sauciuc şi a fiului ei
Nicolae pentru spionaj. Imediat cei doi sunt reţinuţi şi încep cercetările, căci
cazul prezintă un potenţial deosebit. Urmele duc la un oarecare Gheorghe
Haluş, fost casier al Gării Botoşani şi condamnat la 2 ani închisoare pentru
delapidare. El îşi ispăşeşte sentinţa în Penitenciarul Iaşi şi aici se împrieteneşte
cu Jakob Offenberger, "cunoscut din afacerea atentatului plănuit împotriva dlui
Take Ionescu şi a decedatului Nicolae Filipescu" 23 . Deşi condamnat şi aflat în
arest, Offenberger continuă propaganda austro-ungară, iar Haluş cade victimă
vorbelor otrăvite că Puterile Centrale sunt învingătoare sigure în conflict.
Corespondenţa în şi din penitenciar se realizează prin Nicolae Sauciuc, fiul
Elenei, concubina lui Haluş. Într-una din epistole, scrisă în limba germană,
Elena era sfătuită ca, în caz de invazie a trupelor germane sau austro-ungare, să
nu părăsească oraşul şi să predea scrisoarea primului ofiţer victorios întâlnit.
Ghinionul face ca în casa Elenei să se afle cantonaţi doi ofiţeri ruşi, iar unul
vede scrisoarea lăsată pe masă şi o citeşte. Ştie limba germană, aşa că rămâne
perplex şi conchide că se află într-un periculos cuib de spioni, după care se
repede şi anunţă organele contrainformative de la Armata 9 rusă. Explicaţiile
Elenei despre expeditorul scrisorii buclucaşe, date în faţa poliţiştilor, explică
păţania cu un umor involuntar: "Gheorghe Haluş, fost casier la CFR,
delapidator de bani publici, condamnat şi arestat în Arestul Central din Iaşi, cu
care am trăit în concubinaj înainte de această întâmplare şi cu care am speranţa
de a mă căsători deoarece am şi un copil făcut cu numitul pe lângă cei şapte
care mi-au rămas de la primul meu soţ, mort în urma unui accident de la CFR
unde era mecanic, a căror existenţă mă condamnă să-mi leg viaţa de acest
netrebnic" 24 . Aşadar, a lăsat acasă şapte copii, pe care îi întreţinea singură "prin
munca mea cu acu şi brodatu" 25 , iar acum aceştia se află în mizerie şi fără nici
22

Ibidem, f. 2.
ANIC, fond DPSG, dosar 12811917, f. 2. Pentru mai multe detalii despre acest caz, a se
consulta: Alin Spânu, Spioni, spioane şi dandanale în România neutră 1914-1916, Editura
Militară, Bucureşti, 2016, p. 80-84.
24
Ibidem, f. 6.
25
1bidem.
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un sprijin. Extrem de lacrimogenă, dar fermă, Elena solicită să fie executată
dacă este vinovată, iar în caz contrar să fie eliberată pentru a-şi creşte copiii.
Problemele de securitate erau multe şi timpul nu prea avea răbdare. În
primul rând Marele Cartier General a solicitat DPSG şi Ministerului Justiţiei o
anchetă severă la Penitenciarul Iaşi, din cauza "neglijenţei condamnabile şi a
lipsei totale de control" 26 care permiteau propagande antiromâne şi o
corespondenţă necenzurată. La 28 aprilie 1917 Ion Panaitescu a cerut
Ministerului Justiţiei urgentarea anchetei "cu arătarea că femeia este încă în
arest'.27. Abia la 16 mai 1917 Parchetul Curţii de Apel Iaşi a informat DPSG că
Elena şi Nicolae Sauciuc "pot fi puşi în libertate dacă deţinerea lor nu este
motivată de vreo urmărire începută de autorităţile militare" 28 . Se discută cu
Serviciul Siguranţei din Marele Cartier General şi cu colonelul Nicolae
Condeescu, şeful Biroului Informaţii, "căruia i s-a expus situaţiunea" 29 la 18
mai 1917 şi a acceptat ca mama şi copilul să fie eliberaţi şi plasaţi în Botoşani
sub supravegherea brigăzii de siguranţă locale. Aşa s-a încheiat un caz care a
provocat victime colaterale şi putea produce chiar mai multe daune dacă DPSG
nu ar fi anchetat şi desluşit iţele într-un mod profesionist.
Pe timp de război, toate suspiciunile privind acţiunile subversive pot
conduce la evenimente tragice pentru cei implicaţi. Uneori rapiditatea, alteori
lipsa de profesionalism pot deteriora destine sau le pot frânge definitiv. În
Războiul
de
Întregire,
în
pofida vicisitudinilor,
structurile de
informaţii/contrainformaţii autohtone s-au străduit să se ridice la înălţimea
epocii şi a evenimentelor. Cele trei cazuri prezentate dovedesc modul corect şi
profesionist în care au fost derulate şi analizate, de la conducerea DPSG şi până
la agenţii de siguranţă însărcinaţi cu cercetările pe teren.

26
27
28

29

Ibidem, f. 1.
Ibidem, f. 6.
Ibidem, f. 8.
Ibidem.
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Activitatea naţional-patriotică şi pastoral-misionară a preoţilor
din Moldova în timpul Primului Război Mondial
Valentin IOAN
The National-Patriotic and Pastoral-Missionary Activity of Priests from
Moldavia during the First World War
Summary
Moments of national-patriotic, pastoral-missionary and philanthropic activity
of priests during the First World War are a subject that is less found in theological
research or military history studies. After investigating some archive documents, we
want to bring into discussion facts and significant circumstances of the work on the
front of some of the mobilized Moldavian priests. The presence of the priests in the
middle of the troops contributed decisively to the maintenance of Romanian's Army
high morale after the fali of 1916, as well as the maintenance of the faith in victory.
Based on the orders ofThe Great Major State, a large number ofpriests were recruited,
grouped in regiments, independent teams, ambulance departments of the brigades or
mobile hospitals. They went to hospitals where hundreds were wounded, and tried to
relieve their suffering by encouraging them, infusing their patriotic feeling and
bringing them moral-religious guidance books. Thus, they were supporting the right
cause for which the Romanian people fought at that time, collecting the money, food
and clothing in order to give them to the soldiers. The deeds of some priests on the
front of the Nation's Completeness War were impressive, and they were awarded for
them with distinctions, such as "The Crown of Romania", "The Soar of the Land",
"Mihai Viteazul", as well as other awards.
Keywords: priest, prayers, soldiers, orphanages, soldiers, army, moral, medals.

De-a lungul timpului istoria a demonstrat faptul că armata şi biserica au
reprezentat două instituţii fundamentale ale statului datorită implicaţiilor
acestora în momente şi vremuri dramatice.
În contextul izbucnirii Primul Război Mondial, în 1914, era evident că
România, mai devreme sau mai târziu, avea să fie angrenată în conflict. Pentru
a nu fi luat prin surprindere de o eventuală implicare a ţării în acest război,
Sfântul Sinod al Bisericii Creştine Ortodoxe Autocefale Române alegea, în data
de 15 mai 1915 1, în unanimitate, ca Protopop sau Superior al preoţilor din
Constantin Nazarie, Activitatea preotilor de armată în campania din 1916-1918, Imprimeria
Ministerului Cultelor şi Artelor, Bucureşti, 1920 p. 5.
1
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armată pe Constantin Nazarie, profesor la Facultatea de Teologie din Bucureşti,
care avea să fie coordonatorul şi conducătorul preoţilor militari din Primul
Război Mondial.
Având în vedere faptul că
Bacăul era denumit pe drept
cuvânt "capitală a rezistenţei şi
victoriilor întregirii naţionale',2,
devenind Comandamentul Armatei
de Nord a generalului Constantin
Prezan pe timpul campaniei din
şi apoi Comandamentul
1916
Armatei a II-a a generalului
Alexandru A verescu. Acest judeţ
se afla, alături de Roman, Putna şi
Tecuci, dar şi de parohiile şi
mănăstirile 3 aferente acestora, sub
oblăduirea Episcopiei Romanului,
episcopie păstorită de Theodosie
Atanasiu ( 1912-1923 ). De asemenea, Episcopia Romanului, alături
de Arhiepiscopia laşilor, Huşilor şi
Dunărea de Jos se aflau sub
jurisdicţia Mitropoliei Moldovei şi
Sucevei, avându-1 ca mitropolit pe
Pimen Georgescu.
În data de 13 februarie
Mitropolitul Moldovei si Sucevei (1909-1934)
Pimen Georgescu
1914, Marele Stat Major se adresa
(n. 1853, Proviţa de Sus, Ph. _ d. 1934, Iaşi) Ministerului Cultelor şi Instrucţiunilor Publice cerând ca acesta să
solicite conducerii mitropoliilor şi episcopiilor, centralizarea unei situaţii cu
preoţii necesari armatei în caz de mobilizare în perioada 1914-1916. În cele din
urmă, aceştia urmau să primească ordine de serviciu de la corpurile unde vor fi
4
repartizaţi în vederea prezentării la unităţi . Solicitarea, odată primită la
Mitropolia Moldovei şi Sucevei, la nivelul eparhiilor s-a reuşit întocmirea

Grigore Grigorovici, Bacău/ din trecut şi de azi, Tipografia Primăriei municipiului Bacău,
1933, p. 58-59.
3
Aurel Florin- Ţuscanu, Alegerea, Învestirea şi Înscăunarea Episcopului Teodosie Atanasiu în
scaunul Episcopiei Romanului, în Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău, "Acta Bacoviensia" m.
VII, Editura Magic Print, 2012, p. 216.
4
Arhiva Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, d. 2/ 1914, f. 2.
2
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acelei situaţii 5 care urma sa fie trimisă, atât şefului CoTului IV de Armată, cât
şi Marelui Stat Major. Astfel, pentru diferite formaţiuni din cadrul Corpului III
şi IV Armată erau aleşi preoţi din judeţele Neamţ, Bacău, Putna, Tecuci,
Roman, Iaşi, Suceava, Vaslui, Fălciu, Dorohoi, Botoşani. Pentru alegerea
acestor preoţi nu s-a luat în considerare calitatea lor de confesori de
7
garnizoană , ci s-au ales cei care erau "buni predicatori şi care prezintă un
aspect destul de robust, capabili de a suporta greutăţile războiului" 8 . Din rândul
preoţilor selectaţi pentru mobilizare amintim:
~ Protoieria Iaşi: preotul iconom Sava Popovici de la Parohia Fântânele,
preotul Constantin Mitrea şi preotul Mihail Ionescu paroh al Bisericii "Sf.
Ştefan";

~

Protoieria Tg. Neamţ: preotul M. Diaconescu paroh al Bisericii
"Adormirea Maicii Domnului" şi preotul paroh Gh. Bîrliba9 ;
~ Protoieria Dorohoi: preotul paroh D. Furtună al Bisericii "Adormirea
Maicii Domnului" din Dorohoi;
~ Protoieria Botoşani: preotul C. Răileanu de la Biserica Hilişeu- Vârnav
din judeţul Botoşani, preotul paroh Ioan Grigoraş din Călineşti şi preotul
Sachelaru A. Leontinescu din Tg. Ştetăneşti;
~ Protoieria Bacău: preotul Sandu Stoian de la Biserica "Sfănta Treime"
din Tg. Ocna, preotul Gh. Tudorache din comuna Slănic, preotul Gh. Bujor din
Letea, preotul Gh. Ciosu din Bârsăneşti şi preotul G. Ghioldum din Rîpile;
~ Protoieria Putna: preoţii Nicolai Mihail din comuna Năruja, Ştefan
Bâzgan din Focşani, Pantilimon Romanescu din Focşani, Traian Andronescu de
la Parohia Scurta, N. Mihail de la Parohia Năruja, V. Tutoveanu de la Parohia
11
Şerbeşti 10 şi Al. Vasilescu confesor de la Garnizoana F ocşani;
~ Protoieria Roman: preoţii Gheorghie Popovici din comuna Trifeşti,
Melkisedec Mârza de la Biserica "Sf. Nicolae" din Roman, Gheorghe Niţu din
Roman şi 1. Tănăsescu Dobrotă de la Biserica "Sf. Voievozi";
~ Protoieria Tecuci: preoţii Gh. Bălan de la Garnizoana Tecuci, Pavel
Constantin din Parohia Buceşti, Gr. Costin de la Parohia Brăhăşeştii de Sus,
Mircea Brăescu paroh la Măldăreşti din Muncelu, I.P. Mironescu din Ţigăneşti
şi Mihai 1. Nechifor din comuna Cosmeşti.

5

Ibidem, f. 5.
Ibidem, f. 3.
7
Ibidem, f. 1O.
8
Arhiva Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, fond Cancelarie, d. 81/1916, voi. 1, f. 133.
9
Ibidem, f. 182.
10
Arhiva Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, d. 1511913, f. 6.
11
Ibidem, f. 16.
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La scurt timp, unităţile militare au emis ordinele de serviciU fiind
astfel: preotul Gh. Popovici la Regimentul nr.l4 Roman, preotul
Ciosu Gh. din Bârsăneşti la Regimentul 55 Infanterie, preotul Gheorghie Niţu la
Brigada VII Artilerie din cadrul Regimentului 4 Artilerie, preotul Gh. Bujor la
Regimentul Războieni nr.l5, I.P Mironescu la Regimentul 56 Infanterie
12
(Fălticeni) , preotul Gheorghe Tudorache la Regimentul 67 lnfanterie, preotul
Melkisedec Mârza la Regimentul 54 Infanterie Roman, preotul Sava Popovici
la Spitalul de Evacuare - Corpul IV Armată şi preotul Victor Gervescu la
Regimentul 4 Infanterie.
În sprijinul preoţilor mobilizaţi la 23 iulie 1914, s-a aflat căpitanul
Comandamentului Diviziei 7 din Corpul IV Armată. Acesta trimitea o adresă
Episcopiei Romanului care făcea cunoscut faptul că preoţii mobilizaţi au nevoie
de obiecte sfinte precum Sf. Antimis, Sfănta Evan~helie, tava pentru anaforă,
panahidă, cruce, cadelniţă şi sfeşnice şi solicită Inaltpreasfinţitului Episcop
Theodosie să intervină ca epitropiilor acolo unde preoţii sunt mobilizaţi să li se
ofere toate cele necesare pentru îndeplinirea serviciilor religioase 13 •
Episcopul Theodosie Atanasiu a trimis din Palatul Episcopal scrisori
pastorale clerului şi credincioşilor prin care solicita solidaritatea cu cei aflaţi pe
front. În acest scop, a înfiinţat la Roman în la data de 21 august 1913,
"Comitetul pentru întrajutorarea familiilor celor mobilizaţi". Cu această ocazie,
în aceeaşi zi, la Palatul Episcopal s-au întrunit toate personalităţile judeţului
Roman, unde episcopul Theodosie a avut un apel intitulat Fraţi români/ 14 :
"Misiunea armatei e nobilă şi mare. Pentru cei ce rămân, pentru cei care nu
poartă o armă spre apărarea Patriei, este o sfăntă datorie de a susţine familiile
fiilor ţării plecaţi să lupte pentru gloria ei. În numele acestei sfinte datorii vă
cerem obolul vostru pentru susţinerea famiililor nevoiaşe ale ostaşilor noştri.
Noi care rămânem să facem o altă armată, armată de apărare şi sprijin a famiilor
ostaşilor, misiune tot atât de nobilă , tot de folositoare în împrejurările prin care
trece ţara ca şi acea a armatei plecată să lupte pentru izbânda Neamului
Românesc şi prestigiul ţării noastre. Fraţi Români, daţi ajutorul vostru familiilor
ostaşilor" 15 • Acest apel a fost trimis tuturor protoieriilor din cuprinsul Eparhiei
Romanului spre a fi difuzat preoţilor de la oraşe şi sate. În urma acestui îndemn
s-au colectat sume importante de bani, care au fost donate familiilor celor
plecaţi pe câmpul de luptă, orfanilor şi văduvelor de război.
repartizaţi

12

Idem, d. 2/1914, f. 11-14.
Arhiva Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, d. 211914, f. 45.
14
Idem, d. 15/1913, f.111.
15
Ibidem, f. 39.
13
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Ortodoxe Naţionale a Femeilor Române,
secţia Focşani, preoţii din Eparhia Romanului au venit în ajutorul femeilor
rămase văduve, când după săvărşirea Sfintei Liturghii de la Biserica "Sfântul
Ioan Botezătorul" distribuiau ajutoare în bani, alimente şi lucruri. Astfel, preoţii
au colaborat cu femeile din Societatea Ortodoxă Română pentru a găsi un
adăpost copiilor la orfelinatul de la Păuneşti - Putna, care era condus de preotul
Cunescu, de la Ambulanţa Diviziei a 10-a. Un rol important pe care l-a avut
biserica în Primul Război Mondial a fost şi acela de a adăposti copiii ostaşilor,
astfel că băieţii erau primiţi la mănăstirile de părinţi, iar fetele la mănăstirile de
maici 16 • Preotul Popescu Alexandru a înfiinţat în oraşul Adjud o cantină pentru
1500 de copii orfani, strângând cu liste de subscripţie 10.000 lei pe lună,
ocupându-se totodată şi de educaţia acestora. Preotul M. Cârlănescu de la
Brigada 15 Artilerie, în perioada în care trupa a cantonat în satul Poiana
(Tecuci), a predat copiilor la şcoală şi a înfiinţat pe cheltuiala Regimentului o
cantină unde luau masa de două ori pe zi toţi copiii orfani şi familiile cu o
situaţie materială precară. Preotul V. Hodoroabă obişnuia să săvârşească slujbe
religioase pentru populaţia refugiată care se adăpostea prin vagoane şi gări,
unde fiecare familie avea o mică gospodărie de păsări, oi, viţei şi porci 17 •
De asemenea, la iniţiativa episcopului Theodosie Atanasiu preoţii din
parohii au făcut colecte de bani, alimente şi haine pentru ostaşi, iar fiecare preot
din eparhie urma să doneze pentru flota naţională 10% din salariul lor pe o lună,
strângându-se o sumă considerabilă. Suma adunată de la personalul parohiilor
urbane şi rurale din judeţul Putna era de 1595 lei şi 95 de bani, situaţie
întocmită de preotul protoiereu iconom Toma Petrescu (Protoieria Putna). Suma
adunată de la personalul parohiilor urbane şi rurale (preoţi, cântăreţi, diaconi)
din judeţul Tecuci era de 1010 lei şi 95 de bani, în judeţul Bacău s-au strâns 964
de lei şi 70 de bani 18 , iar în judeţul Roman suma de 500 de lei şi 65 de bani.
Întreaga sumă a fost transmisă Comitetului pentru adunarea fondului necesar la
întărirea flotei naţionale, preşedinte fiind Ecaterina Gh. Gr. Cantacuzino, soţia
marelui om politic Gheorghe Grigore Cantacuzino.
Prin Ordinul Ministrului de Interne nr. 539/1914, la nivelul fiecărui
judeţ, prin grija prefecturilor, se înfiinţau filiale ale unicului organ autorizat
pentru ajutorarea familiilor mobilizaţilor şi concentraţilor 19 , organ numit
"Familia Luptătorilor". În urma directivei transmise de ministrul de interne,
Prin Comitetul

Societăţii

16

Ibidem, f. 38-39.
N.V. Hodoroabă, Din Războiul de Reîntregire. Note şi impresii de campanie (1916-1918),
Bucureşti, 1923, p. 242.
18
Arhiva Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, d. 1611913, f. 3.
19
Idem, d. 2/1914, f. 54.
17
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prefectul de Roman, N. Turcanovici, a început demersurile pentru a constitui un
comitet format din notari, industriaşi, comercianţi, comitet din care urma să
facă parte şi episcopul Eparhiei Romanului, Theodosie. Astfel, acesta a fost
invitat să ia parte la întrunirea Societăţii filialei "Familia Luptătorilor" din
Roman, pe 7 septembrie 1914, moment în care se stabilea preşedintele acestei
filiale filantropice. În urma convocării, la conducerea acesteia a fost ales
episcopul Eparhiei Romanului, Theodosie. Printre membrii acestei filiale se
numărau preşedintele Camerei de Comerţ, H. Bercovici, preşedintele Consiliul
Judeţean şi preşedintele Tribunalului.
În clipele grele pentru ţară, Mitropolitul Moldovei şi Sucevei, Pimen
Georgescu, prin scrisoarea pastorală din 20 august 1916, solicita clerului să
contribuie la sănătatea morală a poporului, să facă necontenite rugăciuni pentru
biruinţa ostaşilor şi să strângă ajutoare pentru armată spunând: "mă adresez
iubiţii mei preoţi, care moşteniţi un nume câştigat de înaintaşii voştri în istoria
războielor neamului, ca să mergeţi înainte cu crucea în mână căci oştirea e
creştină. Cei aleşi de a însoţi armatele în
război, să-şi facă datoria până şi în
tranşee, îndemnând la luptă pe ostaşi( .... )
cei de la spitalele de răniţi şi trenurile de
ambulanţă să însoţească pe ostaşii răniţi,
mângâindu-i, iar preoţii de la parohii în
aceste vremuri, prin sunetele de clopote,
ziua şi noaptea, veţi chema pe credincioşi
la rugăciune după cum şi ostaşii în timp
de război sunt chemaţi la luptă20 ".
Prin scrisorile pastorale, episcopul Theodosie Atanasiu transmitea îndemnul "acum când Armatele Române
pornesc pe câmpul de luptă pentru
apărarea patriei şi înfăptuirea idealului
nostru naţional, gândul nostru al tuturor
trebuie să fie îndreptat către Cel
Atotputernic, spre a ne ajuta, precum a
ajutat în decursul veacurilor pe înaintaşii
noştri, în apărarea scumpei noastre
Episcopul Romanului (1912-1923)
patrii ... datoria noastră este de a ne îngriji
Theodosie Atanasiu
şi contribui pentru trebuinţele lor a celor
(n. 1851, Sascut,jud. Bacău - d. 1927,
rămaşi în urmă pe la casele lor şi
Mănăstirea Neamţ)

20

Arhiva Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, fond Cancelarie, d. 8111916 voi. I, f. 74.
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începând de azi, să se facă rugăciuni prin biserici pentru izbânda Armatelor
Române, contra duşmanilor neamului, preoţii să îmbărbăteze pe cei ce pleacă pe
câmpul de luptă, iar pentru cei rămaşi în urma lor să aibă solicitudinea cuvenită
în asemenea timpuri grele. Bunul Dumnezeu să protejeze neamul nostru
Românesc" 21 •
În urma decretării mobilizării armatei române şi plecării acesteia la
luptă, la nivelul fiecărei protoierii, s-a stabilit ca toţi preoţii din oraşe şi sate să
facă rugăciuni în biserici, să-i îmbărbăteze pe ostaşii care merg să-şi facă
datoria pentru patrie22 • Un asemenea moment este cel al plecării Regimentului
18 Roşiori condus de către colonelul Herescu în 1916 prin care protoiereul
iconom Al. Simionescu din Botoşani a oficiat "cu toată solemnitatea serviciul
religios în curtea regimentului, am binecuvântat şi am ţinut o cuvântare
patriotică trupei( .... ).Am condus apoi regimentul la gară şi i-am binecuvîntat la
plecare" 23 .
Preotul paroh Ioan Sofian al parohiei Şarul Domei din judeţul Suceava
transmitea Înaltpreasfinţitului Mitropolit al Moldovei şi Sucevei momente din
noaptea mobilizării, "inamicul a navălit pe neaşteptate pe teritoriul comunei şi a
devastat aproape totul, casa parohială, biserica şi locuinţele oamenilor" . Preotul
împreună cu soţia şi cei trei copii au scăpat cu viaţă rătăcind prin munţi, reuşind
în cele din urmă să se adăpostească la parohia Crucea din judeţul Suceava.
Acesta afirma faptul că în timpul mobilizării celor trei cumnaţi pe frontul de
luptă au ramas în îngrijirea sa copii şi nevestele acestora.
Din fişa calificativă întocmită de către colonelul Mihăilescu aflăm că
preotul Gh. Petrovanu de la Regimentul 53/65 Infanterie "a dat dovadă de multă
pricepere şi curaj, fiind totdeauna în mijlocul ostaşilor, dând exemplu de
devotament şi jertfă. A ridicat moralul trupei, stând pe zona de bătaie. De câte
ori am fost în inspecţie, l-am găsit în tranşee ... în refacere a fost un ajutor
preţios medicilor. A luat parte la luptele de la Nămoloasa, Cosmeşti, Mărăşeşti.
A fost un element foarte bun, care m-a ajutat mult pe calea îndrumării morale a
Regimentului" 24 . De pe front, preotul Gh. Petrovanu, într-o scrisoare adresată
Mitropolitului Pimen Georgescu, îşi exprima mulţumirea de a fi confesor şi de a
avea privilegiul să trăiască cele mai fericite clipe din viaţa sa în mijlocul trupei,
de a oficia în zilele de sărbătoare slujbe în aer liber, în zgomotul bubuiturilor şi
de a împărtaşi "până la cel mai sincer creştin" 25 .
Arhivele Naţionale Bacău, fond Parohia "Sf. Treime" Tg. Ocna, d. 511935, f. 25.
Arhiva Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, fond Cancelarie, d. 81/1916 voi. I, f. 83.
23
Ibidem, f. 83-84.
24
Grigore N. Popescu, Preoţimea română şi intregirea neamului-chipuri, fapte, suferinţi şi
~ilde pentru viitor, voi. I, Tipografia "Vremea", 1940, p. 106.
5
Arhiva Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, fond Cancelarie, d. 81/1916 voi. II, f. 275.
21

22
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În urma bătăliilor purtate de ostaşii români cei răniţi erau transportaţi la
spitale, unde se aflau sub îngrijirea sufletească şi trupească a clerului.
Mitropolitul Moldovei, Pimen Georgescu, prin telegrama din 30 octombrie
1916, îi comunica Preşedintelui Consiliului de Miniştri, 1. Brătianu, vizitele pe
care le-a întreprins la răniţii aflaţi în spitalele din Iaşi. Acesta participa la
"slujbele Sfintei Liturghii săvârşite în faţa ostaşilor răniţi ruşi şi români 26
împărţind cărţi religioase şi cruciuliţe". Mitropolitul Pimen a primit vizita
generalului rus şi a personalului spitalului cu prijlejul căreia i s-au adus
mulţumiri pentru grija purtată faţă de ostaşii răniţi.
În perioada campaniei Primului Război Mondial un alt slujitor al
Bisericii Ortodoxe din zona Moldovei a fost arhimandritul Botoşeneanu, vicar
al Mitropoliei Moldovei, care s-a remarcat prin numeroase activităţi misionarpastorale. Astfel că, începând cu data de 4 septembrie 1916, a oficiat în Biserica
"Sf. Spiridon" Sfânta Liturghie şi parastas pentru pomenirea primilor ofiţeri şi
ostaşi morţi pe câmpul de luptă. Atunci când erau aduşi primii ostaşi răniţi în
spitalele din Iaşi, arhimandritul a mers în vizită la fiecare spital, a adresat
cuvinte de mângâiere, de întărire şi a ajutat la spălarea şi pansarea celor răniţi.
După ce săvârşea Sfănta Liturghie, mergea însoţit de alţi preoţi şi diaconi la
spitalul "Sf. Spiridon", Spitalele de Răniţi 265, 266, 267, 269, 270, 274 27 ,
Spitalul Militar şi Spitalul de la Şcoala "Vasile Lupu" pentru a binecuvânta şi a
stropi cu agheasmă 2750 ostaşi răniţi.
Alţi slujitori ai Bisericii Ortodoxe din zona Moldovei care s-au
remarcat în campania Primului Război Mondial au fost:
Gheorghe Marcu, născut în data de 6 iunie 1885, licenţiat în teologie,
devine preot în anul 1914. A fost paroh la Biserica "Sfinţii Voievozi" din
comuna Mănăstirea Caşin. Din cererea adresată Episcopului Theodosie în data
de 16 decembrie 1914, prin care solicita să transmită Ministrului de Război ca
doreşte să facă parte din campania din 1914-1915 alături de soldaţii Armatei
Române desprindem curajul şi devotamentul acestuia faţă de ţară. Acesta afirma
că "faţă de împrejurările tulbure şi de grea încercare pentru ţara noastră, dar în
acelaşi timp cu aceeaşi speranţă pentru noi toţi românii că a sosit momentul
înfăptuirii idealului nostru naţional fiindcă tot în acest timp a avut loc
hirotonisirea mea ca preot ... şi mai ales că sunt şi ofiţer în rezervă aceasta îmi
impune şi mai mult ca să îmi aduc aminte de datoria pentru care am jurat că
atunci când ţara se va afla în pericol, la cea dintâi chemare să fiu la postul de
datorie atunci când ceasul suprem al ţării va suna ... deci vă rog, să binevoiţi şi

26
27

Ibidem, f. 236.
Ibidem, f. 12-16.
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de a dispune să fiu recomandat de urgenţă ca preot a unui regiment al Diviziei
de Roman" 28 .
Preotul Stoian Sandu din Tg. Ocna, fiind alături de soldaţii
Regimentului 27 Infanterie a ţinut numeroase cuvântări care au ridicat moralul
trupei. Din iniţiativa lui s-a ridicat un frumos monument la Comăneşti, în
cinstea căpitanului Câmpeanu, mort în luptele de la Uz. Mobilizat în toate
campaniile ca şi confesor militar29 înaintat la gradul de capitan, acesta a fost şi
subprotoiereu al judeţului Bacău în perioada 1913-1918 şi confesor al Spitalului
din Tiseşti-Tg. Ocna în perioada 1914-1935.
Preotul Gh. Tudorache a făcut parte din Regimentul 55/69 lnfanterie
fiind un bun confesor. Au fost momente în viaţa preotului Tudorache când a
luat parte la luptă chiar şi în linia întâi pentru a-i încuraja atât pe comandanţi,
cât şi pe soldaţi. Pe lângă această activitate misionar-pastorală, preotul
Tudorache a îngrijit foarte mulţi soldaţi bolnavi de holeră la Zimnicea, îi
împărtăşea reuşind să creeze o legătură sufletească solidă, astfel că soldaţii îl
numeau, "tătucul nostru pentru că este în tot momentul între ei, în infirmerie, îi
îngrijeşte, îi împărtăşeşte, îi încurajează" 30 . Pentru devotamentul şi aplecarea
asupra acestor grele încercări şi prin întreaga activitate desfăşurată în acea
perioadă preotul Tudorache a fost decorat cu Virtutea Militară de aur. Acesta
afirma: "am preferat să plec să-mi fac datoria şi Dumnezeu îmi va purta de grijă
şi îmi va da sănătate să pot să slujesc şi patria în acelaşi timp cu cinste" 31 •
Preotul N. Mihail, născut în data de 8 iulie 1869, a fost paroh la Biserica
"Prea Cuvioasa Parascheva" din comuna Năruja, judeţul Putna (azi Vrancea) a
luat parte în campania din Bulgaria din 1913 ca preot militar cu gradul de
locotenent şi în Primul Război Mondial, fiind repartizat la Regimentul 4
Vânători. Locotenent colonelul Beloiu al acestui regiment nota în foaia
calificativă a părintelui următoarele: "E veşnic în mijlocul trupei, totdeauna în
linia 1, pe tranşee, îmbărbătează trupa şi o sfătuieşte în orice ocazie. Curajul ce-l
insuflă soldaţilor îl ilustrează cu exemplul său personal, împărtăşind cu ei toate
riscurile şi pericolele războiului". Şi lt. col. Stănescu afirma despre preotul
Mihail că "în luptele de la Clăbucet, când duşmanul ne tăiase şi linia de
comunicaţie din spate, încercuindu-ne complet, am văzut pe preotul Mihail cu
arma în mână, încurajând cele 2 sau 3 plutoane, care mai rămăseseră ca ultime
rezerve". Slujitorul Bisericii Ortodoxe a primit distincţia iconom stavrofor şi a

Arhiva Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, d. 2/1914, f. 80.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Parohia "Sf. Treime" Tg. Ocna, d. 5/1935, f. 25.
30
Grigore N. Popescu, op.cit., p.114.
31
Arhiva Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, d. 15/1913, f. 38.
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fost decorat cu "Steaua României" cu spade şi panglica "Virtutea militară" de
război şi "Coroana României" 32 •
Preotul Gh. Niţu, de la Biserica Precista Mică din Roman, a intrat în
campanie cu Regimentul 8 Artilerie. În zilele de 15-18 septembrie 1916 a luat
parte la luptele din jurul Odorheiului, stând tot timpul lângă tunurile Bateriei a
6-a. În cursul lunii octombrie ia parte la luptele de la Goioasa-Agăş şi la cele de
pe Valea Uzului, implicându-se prin oferirea suportului moral şi medical asupra
rănitilor, iar în luna noiembrie ia parte la luptele de la Călugăreni.
Îmb~lnăvindu-se de pleurezie a fost evacuat când regimentul se găsea în
sectorul Cireşoaia.
Preotul D. Capşa, de la Biserica "Sfăntul Gheorghe" din comuna Valea
lui Ion, judeţul Bacău, absolvent al Seminarului de gradul al II-lea, în timpul
Primului Război Mondial a fost preşedinte al filialei "Familia Luptătorilor", a
făcut parte din Comitetul Agricol, i-a protejat pe refugiaţe 3 şi i-a ajutat pe
orfani, colectând pentru Crucea Roşie.
Aşadar, în timpul Primului Război Mondial, preoţii din zona Moldovei
şi-au făcut datoria, devenind exemple de devotament, pentru soldaţii români. De
altfel, numărul lor credem că este mai mare. Cu toate acestea, prezenţa acestora
în mijlocul armatelor a fost viu simţită prin sfaturi, îndemnuri şi încurajări.
Preoţii nu au încetat să se roage lui Dumnezeu pentru binele neamului, să-i
îmbărbăteze pe soldaţi, să le aline suferinţele pe paturile de spital, să le
îngrijească rănile, să-i spovedească şi să-i împărtăşească cu Sfintele Taine, ca
Hristos-Domnul să-i ajute să biruiască pe inamicii ţării şi să se întoarcă sănătoşi
la casele lor. Ori de câte ori au avut ocazia, preoţii s-au străduit să întreţină vie,
în inimile soldaţilor, dragostea de neam şi ţară, dându-le exemple de patriotism
din trecutul mai îndepărtat sau mai apropiat al României, iar memoriile
preoţilor oferă posibilitatea cunoaşterii obiective a problemelor create de război,
precum şi contribuţia bisericilor din cuprinsul Mitropoliei Moldovei şi Sucevei,
la biruinţa poporului şi reintregirea neamului românesc în vechile hotare
istorice.

32

Anuarul Eparhiei Romanului, Editura "Institutului de Arte Grafice Marvan S.A.R.",
p. 266.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Parohia Valea lui Ion, d. 1/1915, f. 4.
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Orfanii, invalizii şi văduvele de război în documente de
Studiu de caz: judeţul Iaşi

arhivă.

Felicia IOSIF
The Orphans, the Disabled and Widows of War in the Archive Documents. Case
Study: Iaşi County
Summary

The aim of this article is to present the consequences of the war in the county
of Iaşi. The groups that we analysed was the orphans, the invalids and the widows of
war. After WW I, the Romanian state has shown agreat care and has taken measures in
order to help those who have suffered. Ali the efforts were reunited under the
supervision of the National Oftice of Invalids, Orphans and Widows. It helped
reintegrate soldiers into society after returning from the war and supported the orphans
and widows. The large nwnber of these vulnerable groups are an important source for
highlighting also the participation ofthe county oflaşi at WW 1.
Key Words: orphans, invalids, widows, Society for the Protection ofOrphans
După

Primul Război Mondial, statul a manifestat o grijă deosebită şi a
luat măsuri în vederea ajutării celor care au avut de suferit: orfani 1, invalizi,
văduve 2 • Studiul de faţă îşi propune să prezinte atât situaţia orfanilor de război,
invalizilor şi văduvelor din oraşul şi judeţul Iaşi, din perspectiva unor statistici
generale, cât şi măsurile luate pentru ajutorarea acestora. Am insistat, în mod
firesc, pe măsura împroprietăririi urmaşilor celor care au murit eroic pe
câmpurile de luptă, cei care şi-au dat viaţa pentru România Mare. Caracterul
uneori descriptiv al textului se datorează în primul rând ineditului temei şi
relevanţei datelor statistice pentru comunele din judeţul Iaşi.
Odată cu izbucnirea războiului, populaţia civilă rămasă acasă a trebuit să
facă faţă solicitărilor privind menţinerea stării de funcţionare a principalelor
instituţii care susţineau eforturile de război ale statului, rămas fără forţa
principală de muncă. În acelaşi timp, din cauza lipsurilor enorme, în spatele
frontului s-au făcut resimţite crizele alimentare şi răspândirea epidemiilor.

1

"Monitorul Oficial" (în continuare "M.O.") nr. 19 din 22 aprilie 1918, Decretul-Lege pentru
de ocrotire a orfanilor de război p. 237.
2
ldem, nr. 119 din 2 septembrie 1920, Legea pentru înfiinţarea Oficiului Naţionale al
invalizilor, orfanilor şi văduvelor de război, p. 4143.
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Cu adresa nr. 14 7 din 28 aprilie 1917, Prefectura Poliţiei Iaşi, înainta
Corpului de Sergenţi Iaşi ordinul telegrafic nr.17259 al Ministrului de Interne,
respectiv:
Tifosul exantimantic, care s-a întins şi la populaţia civilă de la sate şi
oraşe, face ravagii înspăimântătoare. În multe familii tatăl s-a perdut în război,
mama a murit de tifos, copii au rămas fără nici un sprijin. Pentru a ajuta,
Ministerul de Război a dat ordin corpurilor de trupă să-i hrănească. Aceasta
însă nu e decât o măsură tranzitorie căci trupele pot să se deplaseze. Se cuvine
de îndată să luaţi dispoziţiuni, ca în fiecare comună, comitetele locale ale
Familiei Luptători/ar să îngrijească pentru adunarea şi întreţinerea copiilor
rămaşi orfani. Să se alcătuiască până în trei zile şi să se comunice Ministerului
tablouri de numele, numărul, vârsta şi sexul copiilor rămaşi pentru ca
comitetul Central al Familiei Luptători/ar să poată fi în măsură a da sumele
necesare întreţinerii lor. Este nimerit ca aceşti copii să se încredinţeze rudelor
celor mai apropiate şi în lipsa lor altor familii din sate şi oraşe, cărora li se va
cere să îngrijească cu cea mai caldă atenţiune de soarta lor.Medici vor veghea
la sănătatea orfanilor prin vizite cât mai dese şi pentru complectarea măsurilor
stimulaţi caritatea public, faceţi un apel la Doamnele ca să ia sub ocrotirea lor
pe aceste victim demne de cel mai viu interes. Acolo unde este cu putinţă
înfiinţaţi aziluiri şi vegheaţi ca avutul orfanilor să fie pus la adăpost,
inventariat şi dat în primirea tutorilor.Stăruiţi prin toate mijloacele arătând că
opera aceasta de caritate este o obligaţie social pe care am contractat-a cu toţi
şi pe care suntem ţinţi a o îndeplini trecând peste ori ce greutăţi şi făcând or
icejertfe.
p.Ministru de Interne
(ss) C.D.Dimitriu
Pentru conformitate
VH. Alexandrescu3
În lista de copii orfani din Circa 1-a Iaşi, în conformitate cu ordinul
Prefecturii Poliţei Iaşi erau menţionaţi 4 orfani, cu vârste între 2 şi 15 ani, aflaţi
în grija bunicii, cu domicilul în laşi, str. Canta nr. 28, copii lui Ioan Pavel zis
Surelu, aflat în război şi mama, care a încetat din viaţă, precum şi cei 5 orfani,
cu vârste între 5 şi 14 ani, copii lui Gh. Haisan, zis Visarion, aflat în război la
Regimentul 53 Infanterie, mama lor fiind decedată, iar ei trăiesc singuri în
Şos.Păcurari nr. 77 4 .
Lista Circumscripţiei a II-a Iaşi, în conformitate cu ordinul Prefecturii
Poliţiei Iaşi, comunică copii orfani de ambii părinţi, ai familiei Petreanu şi
familei Grădinariu, din Iaşi, Mahalaua Gheorghiu, cu vârste între 4 şi 18 ani,
3
4

Arhivele Naţionale laşi, fond Chestura de Poliţie Iaşi, d. 4411916, f. 167.
Ibidem, f. 168
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fiind întreţinuţi de fraţi mai mari şi de către soldaţi cantonaţi pe la case 5 • De
asemenea, în lista Circumscripţiei a IV -a Iaşi, sunt menţionaţi 6 copii orfani, cu
vârste între 4 şi 8 ani, cu taţii în război, iar mamele decedate, din care: fetiţa
Sura de 5 ani şi băiatul Durlă de 5 ani, copii lui Tivi Sapira, fetiţa Pachiţa de 8
ani şi băiatul Gheorghe de 4 ani, copii lui Gheorghe Marin , fetiţa Anica de 7
ani şi băiatul Dumitru de 8 ani, copii lui Vasile Filip 6 .
La ordinul Prefecturii Poliţiei Iaşi, Circumscripţia a V-a a comunicat
şapte copii orfani, cu taţii în război şi mamele decedate, din care: băieţii Beri de
7 ani, Oisie de 4 ani şi fetiţa Estra de 5 ani, copii lui Moise Leiba, Gheorghe de
1O ani, Sandu de 6 ani, Ion de 6 luni, fetiţa Elena de 8 ani, copii lui Gheorghe
Rizu 7• Circumscripţia a III -a Iaşi, Schimbul de zi, comunica la data de 16 mai
1917, Corpului de Sergenti Iaşi, că în str. Sărăriei nr 148 sunt patru copii orfani,
care nu au nici un ajutor ca să trăiască 8 .Tot aceasta, la data de 18 mai 1917,
comunica că în str. Cuza Vodă nr. 69 se găsesc trei copii orfani ai lui Urăh
Grimberg, care este mobilizat şi mama decedată, cu toţii fiind bolnavi şi
întreţinuţi de o mătuşă a lor9 •
Primarii comunelor urbane şi rurale, sub direcţia şi controlul prefecţilor
de judeţe, trebuiau să cerceteze, în cuprinsul comunelor pe care le administrau,
pe toţi orfanii de război şi să întocmească, în înţelegere cu comitetele judeţene
şi comunale ale Societăţii pentru Ocrotirea Orfanilor din Război 10, tablourile
acestor orfani cu toate indicaţiile de stare civilă, situaţia militară a părinţilor,
starea materială,legături de familie, situaţie şcolară, meserie, profesie şi orice
ale informaţii utile.
Se considera ca orfan de război, putând beneficia de ocrotirea societăţii,
în următoarea ordine de preferinţă: a) copiii ai căror tată militar sau chemat să
îndeplinească un serviciu armatei a murit în timpul şi din cauza evenimentelor
războiului, a căror mamă a murit din orice cauză înainte sau după moartea
tatălui; b) copiii rămaşi orfani de tată în timpul şi din cauza vreunui eveniment
al războiului, a căror mamă se va găsi în neputinţă de a-i creşte fără ajutorul
societăţii; c) copiii fără mamă ai invalizilor din război internaţi sau în neputinţă
de a se îngriji de ei; d) copiii orfani de mamă, părăsiţi, fără mijloace şi fără
supraveghere de părintele mobilizat sau chemat să îndeplinească un serviciu
pentru armată, în afara de comuna în care locuieşte 11 •
5

Ibidem, f. 170.
Ibidem, f. 171.
7
Ibidem, f. 172.
8
1bidem, f. 175.
9
Ibidem, f. 177.
10
"M.O." nr. 19 din 22 aprilie 1918, Statutul "SocietăJii pentru Ocrotirea orfanilor de război",
p. 239.
11
Ibidem.

6
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Societatea pentru Ocrotirea Orfanilor din Război aflată sub patronajul
reginei Maria, filiala judeţului Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Toma Cozma nr. 9,
având preşedinte general pe Olga Sturdza 12 şi-a adus contribuţia ei în
ameliorarea situaţiei celor aflaţi după război, orfanii.
Nu puţine au fost semnalele venite din partea primăriilor 13 , către
Prefectura judeţului Iaşi, pentru ajutorarea copiilor orfani, dar şi din partea unor
instituţii din laşi, cum ar fi Liceul Naţional Iaşi, care la data de 30 decembrie 1917
confirma trimiterea către Prefectura judeţului Iaşi a unei sume de bani pentru a
fi daţi ,familiilor lipsite ale celor căzuţi în război şi ale celor rămaşi infirmi" 14 •
Ca mesager al suferinţelor unor elevi, la data de 21 februarie 1920
dirigintele Şcolii Rurale Mixte din Cârpiţi, comuna Sculeni, judeţul Iaşi solicita
Prefecturii Iaşi ajutorul cu haine şi cărţi pentru elevii rămaşi orfani de război, în
număr de 18, dintre care cinci cu vârsta de 7 ani, patru cu vârsta de 8 ani, şase
cu vârsta de 9 ani, doi cu vârsta de 11 ani şi unul cu vârsta de 13 ani 15 .
Societatea pentru Ocrotirea Orfanilor din Război , filiala Iaşi, la solicitarea
Prefecturii judeţului laşi a putut să-i ajute doar cu haine, întrucât pentru cărţi nu
dispunea de fonduri ca să le acorde o sumă spre a li se cumpăra 16 •
Pentru ajutorarea copiilor orfani, s-au implicat şi autorităţile bisericeşti.
Mitropolia Bucureşti, cu adresa nr. 1277 din 30 martie 1920, trimetea
prefectului judeţului Iaşi următorul îndemn, adresat de Mitropolit Primat D. E.
Miron Cristea:

Domnule Prefect,
Dragostea creştinescă de copii şi de aproapele, aflaţi în suferinţă,
datoria de a răsplăti binefacerile primate de copiii şi nevoiaşii noştri în
vremuri grele de la societăţile ţărilor aliate şi streine şi apelul Arhiepiscopului
engles de Canterbury, ne-a dat imbold să îndreptăm către toţi fiii României
următoul <<Îndemn>>, rugându-i să contribuie după puterile lor- cum s-au
făcut în toate ţările - la strângerea de ajutoare pentru alinarea nevoilor celor
sărăciţi şi istoviţi din ţările bântuite mai aspru de răsboiu. Alătur un exemplar
din acest îndemn cu nădejdea tare că glasul nostru şi al D-Voastre va afla
răsunet în inima fiilor României care şi-a împlinit visul şi prin jertfa aliaţilor,
ai căror copii strigă azi după ajutor. Sumele adunate veţi binevoi a dispune să
fie trimise la Cancelaria Sf Mitropolii, care le va îndrepta la destinaţia
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Prefectura judeţului Iaşi, d. 7411920, f. 7.
Primăria comunelor Cepleniţa, Poeni, Cotnari, Tomeşti, Scobinţi, Belceşti, Uricani, Lungani,
Bălţaţi, Ciurea, Cucuteni, Miroslava, Sineşti, Buznea, Gropniţa, Coarnele Caprei,
Bucium,Voineşti, Ţigănaşi, Băiceni, Dumeşti, judeţul laşi, Arhivele Naţionale Iaşi), fond
Prefectura Judetului laşi, d. 17/1918,f. 3-68.
14
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Prefectura judeţului Iaşi, d. 17/1918, f. 1.
15
Ibidem, d. 7411920, f. 6.
16
Ibidem, f. 16
12

13
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lor. Observăm, că după o consjătuire cu cei de la Ministerul de Externe, din
suma colectată se vor cumpăra alimente (bucate) cari în natură se vor putea
trimite fie în apropiata Polonie fie în Cehosovacia, aşa în cât prin aceasta vom
contribui şi la cimentarea legăturilor dintre aceste ţări cu noi şi suma colectată
nu se va reduce în urma devaluărei valutei la O 115mell=· ,cum s-ar întâmpla
dacă am trimite banii în numerar la Geneva sau alt loc din Apus.
Primiţi, Domnule Prefect, asigurarea deosebirei Noastre consideraţiuni
şi Arhierească binecuvântare.
Mitropolit Primat,
D. E. Miron Cristea
Domnului Prefect al jud. Iaşi 17
Societatea trebuia să aibă grijă de adăpostirea,
a orfanilor de război, aceasta mai avea şi
alte îndatoriri: de a cerceta în toate comunele şi de a înregistra pe toţi orfanii de
război, fără deosebire de naţionalitate, confesiune şi stare; de a se îngriji de câte
ori va fi cazul la instituirea şi exercitarea tutelei orfanilor; de a da asistenţă
juridică orfanilor lipsiţi pentru susţinerea drepturilor şi intereselor lor; de a
înfiinţa leagăne, orfelinate, cămine, grădini sau şcoli de copii, case de corecţie,
spitale, sanatoria, infirmerii, toate necesare pentru creşterea, învăţătura şi
îngrijirea sanitară a orfanilor; de a se interesa de plasarea orfanilor; de a acorda
ajutoarte orfanilor şi de a lua orice alte măsuri necesare în interesul ocrotirii
orfanilor 18 •
Prin modificarea legii de organizare a comunelor rurale şi administraţia
19
plăşilor , prin împărţirea judeţelor în plăşi, în judeţul Iaşi, în perioda 19081925, numărul plăşilor s-au redus de la şapte la cinci, respectiv: plasa Bahlui, cu
reşedinţa în Podu Iloaiei, plasa Cârligătura, cu reşedinţa în comuna urbană Tg.
Frumos, plasa Codru, cu reşedinţa în Bucium, plasa Copou, cu reşedinţa în
comuna Ungheni şi plasa Turia, cu reşedinţa în Şipote 20 •
Situaţia orfanilor de război a fost mereu în atenţia forurilor superioare şi
ale judeţului. Astfel, în judeţul Iaşi, în toate plăşile a fost luată hotărârea de a
înainta Prefecturii judeţului Iaşi situaţia orfanilor din război. Redăm mai jos un
,,Recensământ al orfanilor de război de pe raza judeţului Iaşi", întocmit în
baza Ordinului nr. 2956/2 iunie 1920 al Prefecturii jude~lui Iaşi 2 \ repetat şi cu
nr. 2545 din Il mai 1920 şi cu nr. 2910 din 28 mai 1920 2 respectiv:
Pe

lângă

faptul

că

întreţinerea şi educaţia fizică şi morală

17

Ibidem, f. 16.
"M.O.", nr. 19 din 22 aprilie 1918, p. 239.
19
"M.O.", nr. 22129 aprilie 1908, p. 934.
20
,,M.O.", nr. 223 din 10 octombrie 1925, p. 11308.
21
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Prefectura Judeţului Iaşi, d. 7411920, f. 44.
22
Ibidem, f. 53.
18
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Plasa Bahlui:
Dumeşti: 577
Erbiceni: 653
Focuri: 577
Gropniţa: 526
Movileni3 77
Mădârjac: 114
Popeşti: 565
Pd.Iloaiei: 826
Sineşti: 162

Plasa Codru:
Bucium:Costuleni: 297
Ciurea: 619 şi 738
Galata: 327
Miroslava: 517
Mogoşşeti: 526 şi 858
Poeni: 344
Prisacani -Moreni: 217
Tomeşti: 615
Voineşti: 415

Plasa

Cârligătura:

Băiceni:

419
530
Belceşti: 2466
Brăeşti: 419
Buznea: 149
Cepleniţa: 380
Cotnari: 476
Coarnele Caprei: 346
Lungani: 304
Scobinţi: 406
Tg.Frumos: 1292
Plasa Turia:
Andrieşeni: 471
Bivolari: 521
Hermeziu: 501
Plugari: 267
Roşcani: 307
Şipote: 603
Ţigănaşi: 1033
Vlădeni: 378.
Bălţaţi:

Plasa Copou:
Aroneanu: 177
Copou: 360
Cucuteni:Golăeşti: -341
Holboca:Rediu Mitropoliei: 388
Sculeni: 454
Ţuţora: 223
Uricani: 263
Ungheni: 521

La data de 11 martie 1920, Societatea pentru Ocrotirea Orfanilor din
Consiliul Central Iaşi trimitea următoarea adresă, semnată de preşedinta
Olga Sturdza, Prefecturii judeţului:

Război,

D-lui Prefect a/judeţului Iaşi
La birourile noastre se prezintă, nu rareori, femei din judeţ, cu câte o
dovadă din partea D-lor Primari de la Sate că sunt văduve de război, solicitând
ajutorul Societăţii. Aceasta denotă că mai sunt încă orfani de război din judeţ,
neînregistraţi în tabelele noastre de recensământ; după cum iarăşi e posibil ca
unii dintre ei să fi pierdut calitatea de orfani prin revenirea la vatră a
părinţilor lor foşti dispăruţi sau socotiţi morţi. Pentru ca, de la 1 aprilie a.c., cu
începerea noului an financiar, această stare de lucruri să înceteze, apelăm la
pretiosul Dvs. concurs, trimiţîndu-vă odată cu aceasta, treisute (300) formulare
de recensământ litera A şi treisute (300) literea B, rugându-vă să binevoiţi a le
250
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distribui D-lor primari ai tuturor Comunelor din judet, cu invitatiunea ca, în
intelegere cu Comitetele Comunale ale Societăfii noastre prezidate de atlfel în
cea mai mare parte de înşişi D-nii primari respectivi, să procedeze la facerea
unui nou recenământ al orfanilor din război, cât mai exact ca număr şi cât mai
complect ca date statistice. Pe lângă indicatiile explicative din formulare, vă
rugăm a atrage atentia D-lor primari, cu deosebire asupra celor ce urmează:
1) Să se precizeze data naşterii (anul, luna, ziua) fiecărui orfan, întrucât
ocrotirea Societătii nu se întinde de cât asupra orfanilor din război, până la
vârsta de 15 ani fmpliniti;
2) Timpul şi cauza decesului părintilor, Regimentul şi contingentul din
care făcea parte tatăl orfanului;
3) Dacă orfanul e în casa părintească sau aiurea şi unde anume;
4) Dacă primeşte ajutoare în bani sau în natură, de unde anume şi în ce
constau;
5) Să se noteze în dreptul orfanilor numărul titlului de pensie sau
certificatului de înlesnire de trei, precum şi suma pe care o primesc, luându-se
în acest scop, contact cu perceptorul fis cal respectiv;
6) Tabelele de recensământ se vor face în dublu exemplar, unul rămânând
Comitetului Comunal respectiv al Societătii, iar al doilea înaintându-se
Prefectruii, care, după ce le va primi de la toate comunele din judet, e rugată a
le trimite Societătii noastre, în str. Toma Cosma nr. 9.
Insistăm, D-le Prefect, în rugămintea de a da ordinele Dvs. ca
recensământul să se facă în felul arătat mai sus şi în cît mai scurt timp posibil,
pentru ca, la începerea noului an financiar, Societatea să aibă tabelele
complectate.Primiteti, vă rugăm, D-le Prefect, odată cu viile multumiri ale
Societătii pentru concursul ce-i dati întru atingerea nobile/ar ei scopuri şi
asigurarea prea distinsei noastre consideratiuni.
PREŞEDINTE,

0/ga Sturdza
SECRETAR,
Ana Severin

Directorul Statisticei,
I. Mihăilescu 23

În tabloul de orfanii de război de tată şi de mamă din toate comunele
Turia, judeţul Iaşi, întocmit la data de 29 iunie 1920 figurau un număr de
154 copii, cu vârste între 3 şi 18 ani, având menţionate şi numele şi prenumele
tutorilor 24 . Aceştia figurau după cum urmează: în comuna Bivolari - 15, în
comuna Roşcani - 4, în comuna Plugari - 14, în comuna Vlădeni - 15, în
Plăşii

23

24

Ibidem, f. 7.
Ibidem, f. 99 .
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comuna Hermeziu- 11, în comuna Şipote- 29, în comuna Andrieşeni- 43, în
comuna Ţigănaşi - 23. De asemenea, la aceeaşi dată, în tabloul de orfanii de
tată din toate comunele Plăşii Turia, judeţul Iaşi figura un număr de 367 copii,
tot cu vârste între 3 şi 18 ani 25 , din care 90 în comuna Hermeziu, 11 în comuna
Şipote, 144 în comuna Vlădeni, 26 în comuna Plugari, 24 în comuna Roşcani,
272 în comuna Ţigănaşi.
Administraţia Plăşii Codru, judeţul Iaşi, la data de 29 iunie 1920
transmitea Prefecturii judeţului Iaşi, următoarea situaţie: pentru comuna Galata:
2 orfani de război de ambii părinţi 26 şi 6 orfani numai de tată 27 ; pentru comuna
Poeni: 126 orfani de război numai de tată, a căror mamă îi îngrijeşte 28 şi 40
orfani de ambii părinţi 29 ; pentru comuna Tomeşti: 184 orfani de război a căror
tată a dispărut în războe 0 şi 29 orfani de război fără tată şi mamă3 1•
Este de remarcat faptul că în unele liste ale orfanilor, respectiv foi de
recensământ pentru orfanii prevăzuţi la art. 4, lit. b a Statutului Societăţii
Ocrotirea Orfanilor din RăzboP 2 , semnate de primarii comunelor şi de notar, în
afara rubricilor standard, apar şi alte rubricaţii, cum ar fi: satul şi numărul casei,
numele persoanei la cine şi casa unde se găseşte, locul şi data naşterii orfanului,
numele şi prenumele părinţilor orfanilor, locul şi data decesului părinţilor,
cauza declarată sau cunoscută a decesului, situaţia militară a tatălui sau
serviciul îndeplinit în timpul războiului, căminul sau orfelinatul unde este
îngrijit orfanul sau a societăţii, persoanei care îl îngrijeşte şi locul unde sunt,
averea rămasă orfanilor (pământ, case, efecte, bani, etc.), judecătoria unde s-a
instituit tutela, numele tutorelui şi a membrilor din consiliul de familie, situaţia
şcolară ce urma până la moartea părinţilor, certificatul sau diploma ce posedă,
meseria, profesia, locul unde muncea pînă la moartea părinţilor ji orice alte
informaţii utile, precum şi avizul sau decizia Comitetului comunae . Datele sus
menţionate figurează în foile de recensământ pentru orfanii din comuna
Mogoşeşti, Plasa Codru, judeţul Iaşi, unde, în lista orfanilor de tată şi mamă,
întocmită la data de 20 iunie 1920 erau înregistraţi şase copii cu vârste între 1
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Ibidem, f. 117.
32
"M.O.", nr. 19 din 22 aprilie 1918, p. 239
33
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Prefectura Judeţului Iaşi, d. 74/1920, f. 125.
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an şi 9 ani, iar în lista orfanilor numai de tată, în timpul şi din cauza războiului
erau înregistraţi 153 copii, cu vârste de la 1 an până la 18 ani 34 •
La ordinul Prefectuii judeţului Iaşi, nr. 2956/1920, Administraţia Plasei
Copou, judeţul Iaşi transmitea la data de 20 iunie 1920 pentru comuna Golăeşti
un număr de 141 copii orfani numai de tată, de la vârsta de câteva luni, până la
vîrsta de 18 ani 35 şi un număr de 20 copii orfani de tată şi de mamă, cu vârste
între 4 ai şi 18 ani 36 • Pentru comuna Prisecani, judeţul Iaşi, la data de 24 iunie
1920 se comunica un număr de 79 orfani de război numai de tată 37 , cu vârste
între 2 ani şi 17 ani şi un număr de 9 orfani de război de tată şi mamă, cu vârste
între anii 5 ani şi 15 ani 38 . În tabloul de orfanii de tată rămaşi din împrejurările
războiului din 1916-1918, constataţi la data de 26 ianuarie 1920, la comuna
Costuleni, judeţul Iaşi, figurau 105 copii, cu vârste între 2 ani şi 18 ani 39 , iar în
tabloul de orfanii din războiul 1916-1918 de ambii părinţi figurau 15 copii cu
vârste între 3 şi 15 ani 40 . La data de 15 iunie 1920, Primăria comunei
Miroslava, judeţul Iaşi înainta Prefecturii judeţului Iaşi tabelele de orfanii din
războiul 1916-1918 numai de tată, fiind înregistraţi 69 copii, cu vârste între 3
ani şi 16 ani 41 şi orfanii de ambii părinţi, respectiv 13 copii, cu vârste între 3 şi
17 ani 42 . Primăria comunei Bucium, judeţul Iaşi a transmis Prefecturii judeţului
Iaşi, în luna iunie 1920 un număr de 27 copii orfani de tată rămaşi de pe urma
războiului 1916-1918, cu vârste înre 5 şi 18 ani 43 şi un număr de 19 copii orfani
de taă şi mamă, cu vârste între 5 şi 16 ani 44 • Un număr mare de orfani de război,
numai de tată, a fost înregistrat şi la Primăria comunei Ciurea, )udeţul Iaşi, în
iunie 1920, respectiv 189 copii, cu vârste între 1 ani şi 18 ani 4 şi 40 de copii
orfani fără tată şi mamă, cu vârste între 4 şi 17 ani 46 • La data de 9 iunie 1920
Primăria comunei Voineşti, judeţul Iaşi înregistra un număr de 33 copii orfani
de tată şi mamă, cu vîrste între 3 şi 17 ani 47 şi un număr de119 copii orfani
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numai de tată, cu vârste între 2 şi 18 ani 48 • Ca rezultat la Ordinul nr. 2956/1920
al Prefecturii judeţului Iaşi, Administraţia Plasei Cârligătura, judeţul Iaşi,
comunica la 12 iunie 1920 tablourile de orfanii numai de tată şi orfanii de tată şi
mamă49 , primite de la comunele:
- Coarnele Caprei: 95 copii orfani numai de tată , cu vârste de la 1 ani la
18 ani 50 şi 14 copii orfani de tată şi mamă, cu vârste de la 5 şi 17 ani 51 ;
- Lungani: 133 copii orfani numai de tată, cu vârste între 3 şi 17 ani 52 şi
48 copii orfani de război de ambii părinţi, cu vârste între 4 şi 17 ani 53 ;
- Scobinţi: 107 copii orfani numai de tată, cu vârste între 2 şi 18 ani 54 şi
11 copii orfani de război, rară tată şi mamă, cu vârste între 4 şi 16 ani 55 ;
- Băiceni: 93 copii orfani numai de tată, cu vârste între 2 şi 17 ani 56 şi 39
copii orfani de război, fără tată şi mamă, cu vârste între 3 şi 17 ani 57 ;
- Bălţaţi: 18 copii orfani de război de tată şi mamă, cu vârste între 4 şi 16
ani 58 şi 43 copii orfani de război, numai de tată, cu vârste între 3 şi 17 ani 59 ;
- Belceşti: 56 copii orfani de război de tată şi mamă, cu vârste între 1 an şi
17 ani 60 şi 176 copii orfani de război, numai de tată, cu vârste între lan şi 17
ani 61 ·
'
- Brăeşti: 45 copii orfani de război de tată şi mamă, cu vârste între 6 an şi
24 ani 62 şi 120 copii orfani de război, numai de tată, cu vârste între 1 an şi 18
ani 63 ·
'
- Buznea: 16 copii orfani de război de tată şi mamă, cu vârste între 1 an şi
14 ani 64 şi 67 copii orfani de război, numai de tată, cu vârste între 3 şi 18 ani 65 ;
- Cotnari: 22 copii orfani de război de tată şi mamă, cu vârste între 3 şi 15
66
ani şi 23 copii orfani numai de tată, cu vârste între 4 şi 13 ani 67 •
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Administraţia

Plasei Bahlui, judeţul Iaşi, la data de 30 iunie 1920 înainta
Prefecturii judeţului Iaşi un tablou de orfanii de război numai de tată şi un
tablou de orfanii de război de tată şi mamă, lipsiţi de mijloace şi care puteau fi
internaţi în Căminul de pe lângă Divizionul 4 Tren Roman 68 , respectiv: pentru
comuna Popeşti un număr de şase copii orfani de tată şi mamă cu vârste între 6
şi 15 ani 69 ; pentru comuna Pd. Iloaiei un număr de patru copii orfani numai de
tată, cu vârste între 6-7 ani; pentru comuna Sin eşti un număr de 1O copii orfani
numai de tată, cu vârste între 4 şi 13 ani 70 .
În luna august 1920, Societatea pentru ocrotirea orfanilor din război,
Comitetul Regional Iaşi, prin Prefectura judeţului Iaşi, încă mai solicita tabelele
cu orfanii din primul război mondial, din unele localităţi ale judeţului Iaşi, care
nu au întocmit şi înaintat aceste statistici 71 • Odată cu înfiinţarea Oficiului
72
Naţional al Invalizilor, Orfanilor şi Văduvelor de Război (I.O.V.R.) ,
Ministerul de Interne, prin Direcţia Administraţiei Generale, cu adresa nr. 3711
din 8 septembrie 1920 a solicitat Prefectului judeţului Iaşi să dea ordin
primăriilor din judeţ să înainteze tabele cu numărul invalizilor, orfanilor şi
văduvelor de război, precum şi a averei şi greutăţilor lor familiare 73 .
Conform legii pentru înfiinţarea Oficiului Naţional al lnvalizilor,
Orfanilor şi Văduvelor de Război din 2 septembrie 1920, promulgată prin
Decretul nr. 3529 din 24 august 1920 şi a Regulamentului de aplicare, au fost
deschise în fiecare judeţ oficii judeţene ale invalizilor, orfanilor şi văduvelor de
război 74 • Oficiile judeţene I.O.V.R. aveau atribuţii de a culege date referitoare la
situaţia invalizilor, orfanilor şi văduvelor de război din judeţ, de a comunica
datele către Oficiul naţional, de a primi cererile şi reclamaţiile invalizilor,
orfanilor şi văduvelor de război, de a le apăra interesele şi drepturile.
De remarcat sunt tablourile invalizilor de război, înaintate Prefecturii
judeţului Iaşi, în anul 1922 care cuprindeau printre altele: gradul militar,
Regimentul sau Corpul de trupă din care făcea parte, data şi lupta, când şi unde
a rămas infirm, ce invaliditate are, dacă este împroprietărit şi dacă nu, din ce
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cauză 75 . Redăm mai jos situaţiile invalizilor de război din judeţul Iaşi, semnate

de notari, respectiv:
- Comuna Copou: 10 invalizi, cu vârste cuprinse între 26 şi 47 ani, din
care 7 cu grad de soldat şi 3 cu grad de caporal; aceştia au rămas infirmi în
luptele din anii 1916-1917 de la Mănăstirea Horezu, judeţul Argeş, Arabagii,
Valea Ursului, Oituz şi la Nămăloasa, fiind împroprietăriţi 76 ;
- Comuna Vlădeni: 7 invalizi, cu vârste cuprittse între 26 şi 45 ani, din
care 6 cu grad de soldat şi unul cu grad de caporal; dintre aceştia, 5 au rămas
infirmi în luptele din anii 1916-1917 de la Argeş, Cemica, Topliţa, Mărăşeşti şi
Hârja, fiind împroprietărţi 77 ;
- Comuna Aroneanu: 6 invalizi, cu vârste cuprinse între 27 şi 38 ani, din
care 5 cu grad de soldat şi unul cu grad de caporal; aceştia. au rămas infirmi în
anii 1916-1917 în luptele de la Cemica, Hârja,Cozia, Oituz şi Mărăşeşti, fiind
îm propri etări ţi 78 ;
- Comuna Ţigănaşi: 6 invalizi, cu vârste cuprinse între 28 şi 46 ani, din
care 4 cu grad de soldat şi 2 cu grad de caporal; dintre aceştia, 5 au rămas
infirmi în luptele din anii 1916-1917 de la Nămăloasa, Muntele Măgura Caşin
Bacău,Poiana Sărată-Bacău, Arabagii, fiind împroprietăriţi 79 ;
- Comuna Hermeziu: 17 invalizi, cu vârste cuprinse între 27 şi 43 ani, din
care 11 cu grad de soldat, 2 cu grad de plutonier şi 4 cu grad de caporal; aceştia
au rămas infirmi în luptele din anii 1916-1917 de la Dealul Vrânceanu- Oituz,
Mănăstirea Caşin, Sticlărie - Valea Caşinului, Valea Caşinului, Arabagii Dobrogea, Oituz la Hârja, Poiana Sărată, Hârja, majoritatea fiind
împroprietăriţi 80 ;
- Comuna Pd. Iloaiei: 11 invalizi, cu vârste cuprinse între 26 şi 47 ani, din
care 9 cu grad de soldat şi 2 cu grad de caporal; aceştia au rămas infirmi în
luptele din anii 1916-1917 de la Nămăloasa, Uz, Mărăşeşti, Hîrja, Oituz, Valea
Jiului, Sălăstine, fiind împroprietăriţi 81 ;
- Comuna Mădârjac: 7 invalizi, cu vârste cuprinse între 27 şi 45 ani, din
care 5 cu grad de soldat, 1 cu grad de sergent, 1 unul cu grad de caporal; aceştia
au rămas infirmi în luptele din anii 1916-1917 de la Oituz, Argeş, Mărăşeşti,
fiind împroprietăriţi 82 ;
Arhivele Naţionale laşi, fond Prefectura judeţului Iaşi, d. 57/1922, f. 1.
Ibidem.
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Ibidem, f. 2.
78
Ibidem, f. 3.
79
Ibidem, f. 4.
80
Ibidem, f. 5.
81
Ibidem, f. 6.
82
Ibidem, f. 7.
75

76

256
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia XIII 1 2018

- Comuna Popeşti: 9 invalizi, cu vârste cuprinse între 25 şi 42 ani, din
care 7 cu grad de soldat şi 2 cu grad de caporal; aceştia au rămas infirmi în
luptele de la Vlaşca, Oituz, Grozăşti - Bacău, Poiana Cornului - Argeş, Caşin Bacău, Dealu Toaca- Argeş, Călugăreni- Vlaşca 83 ;
- Comuna Movileni: 15 invalizi, cu vârste cuprinse între 27 şi 46 ani, din
care 11 cu grad de soldat, 2 cu grad de sergent şi 2 cu grad de caporal; aceştia
au rămas infirmi în luptele de la Oituz, Valea Oituzului, Hârja, Măgura-Caşin
Bacău,
Mărăşeşti,
Dealul Vrânceanu, din ami 1916-1917, fiind
împroprietăriţi

84

;

- Comuna Şipote: 21 invalizi, cu vârste cuprinse între 26 şi 48 ani, din
care 18 cu grad de soldat, 2 cu grad de caporal şi 1 cu grad de sergent; aceştia
au rămas infirmi în luptele de la Oituz, Cemica, Mănăstirea Caşin, Hârja,
Căiniceni, Păltiniş - Tg. Ocnei, Iaşi, Cireşoaia din anii 1916-1917, fiind
îm proprietări ţi 85 ;
- Comuna Cucuteni: 14 invalizi, cu vârste cuprinse între 26 şi 41 ani, din
care 1O cu grad de soldat, 2 cu grad de sergent şi 2 cu grad de caporal; aceştia
au rămas infirmi în luptele de la Oituz, Muntele Vrânceanu - Oituz, Arabagii,
Muntele Zaros - Oituz, Turtucani, Mănăstirea Caşin, Oituz, Vatra Domei pe
muntele Păltiniş, Măgura Caşin, Grozeşti şi Sticlăria - Caşin, din anii 1916191 7, fiind împroprietăriţi doar numai o parte dintre ei 86 ;
- Comuna Plugari: 8 invalizi, cu vârste cuprinse între 27 şi 42 ani, toţi cu
gradul de soldat; aceştia au rămas infirmi în luptele de la Caşin, Arabagii,
Cozmeşti, Oituz şi Păltiniş, din anii 1916-1917, fiind împroprietăriţi 87 ;
- Comuna Focuri: 18 invalizi, cu vârste cuprinse între 25 şi 47 ani, din
care 16 cu grad de soldat şi 2 cu grad de caporal; aceştia au rămas infirmi în
luptele de la Muntele Războiului, Muntele "Fata moartă", Mănăstirea Caşin,
asigura Caşin, Oituz, Siclăria - Oituz, Valea Oituzului, Cemica, Cadrilater,
Poiana Sărată, Cotnari, Tg.Ocna,din anii 1916-1917, fiind împroprietăriţi numai
o parte 88 ;
- Comuna Roşcani: 4 invalizi, cu vârste cuprinse între 35 şi 44 ani, din
care 3 cu grad de soldat şi 1 cu grad de caporal; aceştia au rămas infirmi în
luptele de la Mărăşeşti, Muntele Clăbuc, Gloduri - Vatra Domei, din anii 19161917, fiind împroprietăriţi doartrei 89 •
83
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Societăţile

existente ale invalizilor de război care aveau ca scop
protecţia invalizilor de război, ofiţeri sau grade inferioare, Societatea pentru
Ocrotirea Orfanilor de Război, Societatea Văduvelor eroilor din războiul 19161918 90 pentru ocrotirea văduvelor de război erau considerate ca organe de
protecţie delegate ale Oficiului Naţional al Invalizilor, Orfanilor şi Văduvelor
de război 91 • Această protecţie se exercita, prin următoarele mijloace: înfiinţarea
de cămine pentru invalizi sau văduve de război, în absolută neputinţă de a
munci din cauza vârstei sau incapacităţii fizice li care ar fi lipsiţi de orice
îngrijire la domiciliul lor; înfiinţarea de aşezăminte pentru reeducarea
funcţională sau profesională a invalizilor de război, pentru exercitarea unei
meserii; a da posibilitatea invalizilor şi văduvelor de război de a începe
practicarea unei meserii; înfiinţarea de orfelinate, ateliere, şcoli de orice natură,
grădini, infirmerii, case de corecţie pentru îngrijirea fizică, intelectuală şi
morală a orfanilor de război; îngrijirea la domiciliu, ajutoare în bani şi în natură,
ajutoare pentru cazuri de boală şi moarte; asistenta medicală şi asistenta
juridică; înzestrarea fetelor orfane de război la căsătorie şi a băieţilor când îşi
deschid ateliere92 •
Oficiul Naţional al Invalizilor, Orfanilor şi Văduvelor de Război a ajutat
la reintegrarea soldaţilor în societate după întoarcerea de pe front şi a sprijint
orfanii şi văduvele de război.De asemenea, printre principalele atribuţii ale
acestui organism se enumera şi stabilirea drepturilor recunoscute de lege a
invalizilor, orfanilor şi văduvelor de război, supravegherea respectării acestor
drepturi. Învalizii, orfanii şi văduvele de război aveau dreptul la împroprietărire,
conform legii speciale de împroprietărire. În această categorie intrau şi invalizii,
orfanii şi văduvele de război, mărginaşi ai oraşelor, cunoscuţi că se ocupă cu
agricultura.
Cu adresa nr. 4236 din 9 iulie 1926, Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirii
Sociale-Direcţia Oficiului Naţional I.O.V. solicita Prefectului judeţului Iaşi un
tabel numeric cu toţi invalizii, orfanii şi văduvele de război, împroprietăriţi, cu
indicarea suprafeţelor de teren atribuite 93 • În judeţul Iaşi, la Ordinul nr.
159/1926 al Prefectului judeţului Iaşi, conform unui Tabel de invalizii, orfanii
şi văduvele de război împroprietăriţi, înaintate de unele primării, erau
înregistraţi următorii invalizi, văduve şi orfani 94 :

Arhivele Naţionale laşi, fond Prefectura Judeţului Iaşi, d. 5811924, f. 2.
"M.O." nr. 119 din 2 septembrie 1920, p. 4144.
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Invalizi

Orfani

Văduve

Erbiceni
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Cepleniţa

5
2
16
6
7
7
14
1
9
3
-

51
58"'(1
1
1
6
4
2
8
6
5106

Comuna

Copou
Cetireni
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Plugari
Hermeziu
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Mogoşeşti

Ciurea
Miros lava
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Rădenii-Vechi: 15
Cotnari
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5
4
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7
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16108
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Bogdăneşti

Bârnova
Bivolari
Vlădeni

Cârjoaia
Todireşti
Leţ cani
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Focuri
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Hodora
Costuleni

14
2

Voineşti

11

Golăeşti
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23
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7
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8
12
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11
2
3
9
-

Petreşti

Sculeni
Bădeni

Tom eşti
Vânători
Dumeşti
Floriţoaia- Veche
Pârliţi
Bălţaţi

Bucium
Bel ceşti
Băiceni

Uri cani
Brăeşti

Valea Mare: 29 149
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Ibidem, f. 82.
Ibidem, f. 84.
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Ibidem, f. 90.
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Ibidem, f. 96.
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Ibidem, f. 100.
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Ibidem, f. 103.
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Ibidem, f. 118.
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Ibidem, f. 105.
143
Ibidem, f. 107.
144
1bidem, f. 109.
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Ibidem, f. 112.
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Ibidem, f. 114.
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Ibidem, f. 115.
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Ibidem, f. 116-117.
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Ibidem, f. 120v. ( numărul 29 este numărul total în acesta fiind incluşi orfanii, invalizii şi
văduvele, nefiind specificat numărul lor separat).
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Cu adresa nr. 1.596 din 14 ianuarie 1919, Ministerul de Interne Direcţia Administraţiei Judeţene şi Comunale se adresa primarului oraşului Iaşi,
solicitând să fie luate măsuri de a se face o statistică cu numărul orfanilor de
război din Iaşi 161 . Cu adresa nr. 162 din 29 ianuarie 1919, Societatea Orfanilor
din Război- Consiliul Central Iaşi înainta Comisiunii Interimare Iaşi Tablou de
orfanii rămaşi pe urma eroilor căzuţi în câmpul de luptă pentru apărarea
patriei în Campania din 1916-1918 întocmit conform Ordinului Ministrului de
Interne nr. 6935911918, respectiv un număr de 362 orfani 162 . Acest tablou avea
ca rubircaţii: numele şi prenumele orfanilor, domiciliul părinţilor şi numele şi
prenumele îngrijitorului.
Fondurile Societăţii Orfanilor din Război erau insuficiente pentru
acoperirea tuturor cheltuielilor cerute de necesităţile orfanilor, rămaşi pe urma
celor căzuţi pentru apărarea şi întregirea neamului. Astfel, pentru a mări aceste
fonduri, Societatea a fost nevoită să solicite aprobare Primăriei Iaşi pentru a i se
150

Ibidem, f. 123-123v.
Ibidem, f. 125.
152
Ibidem, p. 127.
153
Ibidem, f. 1128v. (nu se menţionează numărul invalizilor/orfanilor sau văduvelor).
154
Ibidem, f. 130. ( numărul 28 este numărul total în acesta fiind incluşi orfanii, invalizii şi
văduvele, nefiind specificat numărul lor separate).
155
Ibidem, f. 132.
156
Ibidem, f. 139.
157
Ibidem, f. 135.
158
Ibidem, f. 136.
159
Ibidem, f. 137.
160
Ibidem, f. 138.
161
Ibidem, fond Primăria municipiului laşi, d. 176/1919, f. 1.
162
Ibidem, f. 32-41.
151
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pune la dispoziţie Grădina Copou, unde urmau să se organizeze serbări pentru
folosul orfanilor din război 163 • De asemenea, tot datorită lipsei fondurilor, în
anul 1920, preşedinta Societăţii, Olga Sturdza solicita ajutorul Primăriei Iaşi
să-i achite subvenţia acordată pentru ajutorarea orfanilor din război, prevăzută
în bugetul său pe exerciţiul 1920/1921 164 • Grija pentru educaţia orfanelor din
război, pentru a le pregăti după aptitudini pentru meserii sau profesii, din partea
Societăţii Orfanilor din Război, prin preşedinta Olga Sturdza este manifestată în
adresa nr.1161 din 16 iulie 1921, către preşedintele Comisiei Interimare a
Oraşului Iaşi, pm care se solicita sprijin în vederea înfiinţării unei şcoli
comerciale la Iaşi 165 .
Un gând bun şi un îndemn de suflet sunt redate în adresa Ministerului de
Război - Oficiul Naţional I.O.V., nr. 12060 din 10 decembrie 1921, prin
reprezentantul său, către Primarul oraşului Iaşi:

Domnule Primar
În mijlocul acestui anotimp- cel mai aspru şi mai ingrate din toate, cad
sărbătorile Crăciunului, de cari sunt legate atâtea traditii aducătoare de
plăceri şi bucurii. La numărul celor săraci şi nenorociţi, cărora nu le este dat
să guste farmecul acestor sărbători, s-a adăogat un număr tot atât de mare, de
mizerii - victimele războiului, cari, jărăr vina lor, au ajuns În această stare,
sacrificându-se, pentru triumful Românismului. ÎmbogăJifii de război şi mulţi
dintre bogătaşii noştri, din caldul şi belşugul căminurilor lor, nu vor măcar
să-şi coboare gândul la aceşti martiri, iar Statul, înglodat în cheltuieli şi
datorii, nu poate veni În ajutorul lor direct În măsura nevoilor ce au - totuşi
soarta acestor eroi - martiri trebue să aibă ecou În sufletele mari. De aceea, în
ajunul sărbătorilor, ne adresăm, cu căldură, către D-Voastre şi vă rugăm să ne
daţi concursul, pentru ca sumele provenite din vânzarea celor 20 tablouri
alegorice !.O. V. care s-au distribuit sub ocrotirea D-Voastră să ne sosească
înaintea Crăciunului; aceste sume vor mări fondul de azistenţă !.O. V., care a
menit să aducă mângâere şi un pic de bucurie, martiri/ar de azi, ai neamului,
jăcându-1 să simtă vitregia soartei lor mai uşoară, cel puţin în asemenea zile
mari.
Directorul General
Şefitl Serv. Ad-tin Int.
General Gheorghian
Colonel,
ss. indescifrabilă

163
164
165

Ibidem, f. 16.
Ibidem, d. 17611920, f. 14
Ibidem, d. 17611921 ,f. 9
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În anul 1922, la Sanatoriul Societăfii Orfanilor din Război, Regiunea I
167
Iaşi , "Villa Greerul" din Bucium erau îngrijiţi 80 orfani din război , iar numai
în Iaşi Societatea între\inea un număr de 1300 orfani în orfelinate, în afară de
cei asistaţi la domiciliu 68 .
Din cuvântarea preşedintei Olga Sturdza la al III-lea Congres al
Societăţii Ocrotirea Orfanilor din Război, ţinut la Iaşi pentru întâia oară, în
zilele de 25-27 iunie 1922, reieşea că Regiunea Iaşi avea 15 filiale judeţene în
Moldova cu 29 orfelinate, întreţinând 2537 copii şi asistând la domiciliu 6288
orfani. De asemenea, Consiliul General din Iaşi administra direct în afară de
cele 9 regiuni, 4 orfelinate, o şcoală de îndreptare şi 2 sanatorii, cu aproape 400
locuri pentru orfani 169 .0 statistică generală a Societăţii Ocrotirea Orfanilor de
Război-Regiunea I Iaşi reiese şi din cuvântarea vicepreşedintei Zoe Mârzescu,
ţinută la acelaşi Congres al Societăţii Ocrotirea Orfanilor din Război:
După ultimele date statistice, obfinute prin cercetări şi verificări nouă,
făcute de Societate, Regiunea Moldova Înregistrează 60. 759 orfani de război.
Dintre aceştia 10.728 sunt orfani de ambii părinJi iar 50.031 orfani de
tată, din care deducându-se peste 18.004 orfani cu stare, pensiune şi sprijin
moral, ar cădea sub prevederile statutelor noastre 42 de mii.
Din aceşti orfani, în măsura mijloacelor bugetare ale Regiunii laşi, care
beneficiază de un venit annual de 4.278.308/ei se întrefin în 29 orfelinate- din
care 26 proprii şi 3 subvenfionate, 2537 orfani de război, de toate
categorii""/170
e .
Redăm mai jos, extras din Darea de seamă a activităţii Societăfii
Ocrotirea Orfanilor din Război, Regiunea Iaşi, anul 1921-1922, privind
numărul orfanilor recenzaţi- filiala Iaşi:
Orfani de ambii părinti
1070

Orfani de tată
4426

Total
5496 171

Pentru asisitenţa la domiciliu în cursul anului 1921/1922 s-au distribuit
ajutoare în bani şi în natură la 5462 orfani în întreaga Regiune Iaşi pentru o

166

Ibidem, f. 39
Ibidem, d. 176/1922, f. 20.
168
Ibidem, p. 36.
169
Ibidem, d. 176/1923, f. 10, Activitatea Societăţii pe anul 1921-1922. Expunerilejăcute la al
treilea Congres Genera/ţinut în zilele de 25-27 iunie 1922/a Iaşi, p. 22.
170
Ibidem, f. 10/49
171
Ibidem, f. 10/94
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valoare de 172,469,85 lei, din care numai pentru filiala Iaşi 2151 orfani , suma
de 74.019lei 172 .
Orfelinatele Regiunii Iaşi, filiala Iaşi au fost următoarele: Regina Maria,
cu sediul în Iaşi, avînd 78 fete orfane; Regele Ferdinand, cu sediul în Iaşi, având
114 orfani, din care 1 băiat şi 113 fete; Alex. Mavrocordat, cu sediul în Iaşi,
având 42 orfani, din care 18 băieţi şi 24 fete; Israelit nr. 5, cu sediul în Iaşi,
având 45 orfani, din care 27 băieţi şi 18 fete; Israelit nr. 5 bis, având 37 orfani,
din care 22 băieţi şi 15 fete; Triajul orfanilor, cu sediul în Iaşi, având 135
orfani, din care 63 băieţi şi 52 fete; Principesa Olga Sturdza, cu sediul în
Miroslava-Iaşi, având 79 orfani -băieţi; "Vila Greierul", cu sediul în BuciumiIaşi, având 83 orfani, din care 26 băieţi şi 57 fete 173 .
În anul 1925, pentru buna şi completa educaţie şi instrucţie a orfanilor
din război, preşedinta generală a Societăţii Ocrotirea Orfanilor de Război, Olga
Sturdza a solicitat Comunei Iaşi să se cedeze Societăţii, sub formă de donaţie,
locul situat pe teritoriul comunei Copou, vecin cu Orfelinatul 174 • Acest demers
s-a materializat prin aprobarea în mod gratuit, de către Ministerul de Interne a
terenului solicitat, iar la data de 11 ianuarie 1926 s-a perfectat actul de donaţie
dintre Primăria Comunei laşi şi Societatea Ocrotirea Orfanilor din război 1 5.
Din punct de vedere al asistentei judiciare, pentru filiala Iaşi a Societăţii
Ocrotirea Orfanilor din Război au fost infiinţate 1037 tutele 176 •
Eforturile, demersurile şi gesturile de umanitate pentru ajutorarea
orfanilor din război ale preşedintei Olga Sturdza au fost evidenţiate atât de
emoţionant în cuvântarea reprezentantului Academiei Române, profesorul
universitar Ioan Simionescu, la Congresul Societăţii, ţinut la Iaşi, în anul 1922,
încât redăm un fragment:
Societatea Ocrotirea Orfanilor de război a luat fiinţă la Iaşi pe vrema
când în acest oraş al sacrifiiciilor începuse a se simfi valul nenorocirilor
pornite din război.
Mizeria şi nenorocirea mai degrabă crede celor loviţi de soartă.
Jniţiaţoarea a fost d-na Olga Sturdza, care întruneşte în sine energia,
hărnicia, voinţa şi persevrenţa în muncă pe lângă blândeţea şi duioşia femeei.
Orfanii de război nu puteu aştepta o mamă mai bună care să-i mângâie,
îngrijindu-i.
Dintr-un singur cuib al orfanilor, aşezat în casa bătrânească a lui Gh.
Asachi, astăzi orfelinatele sunt împrăştiate peste toată faţa României
172

1bidem.
Ibidem, f. 10/97.
174
1bidem, d. 29811925, f. 2.
175
Ibidem, d. 17611923, f. 10, Activitatea Societătii pe anul 1921-1922. Expunerile făcute la al
treilea Congres Genera/tinut în zilele de 25-27 iunie 1922/a laşi, p. 18.
176
1bidem, f. 10/98.
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întregite. Gestul restrâns de umanitate a luat un caracter naţional. Doamnei
Olga Sturdza i s-au asociat alte suflete alese din toate colţurile ţării " 177.
Cu adresa nr. 3655 din 28 iunie 1920 a Serviciului Administraţiei şi
Poliţiei Generale din cadrul Prefecturii Judeţului Iaşi s-a înaintat Comisiei
Interimare Iaşi un tablou de orfani, văduve şi invalizi de război din oraşul Iaşi
care au solicitat căruţe ruseşti, aflate în depozitul Socola-Iaşi, direct Corpului
IV Armată Iaşi 178 , necesare în gospodărie.
Asociaţia Generală a Invalizilor din Războiul "României Mari", Filiala
Iaşi, recunoscută ca persoană morală prin legea promulgată sub nr. 3529 în
Monitorul Oficial nr. 119 din 2 septembrie 1920, făcea cunoscut la data de 2
iunie 1922 Primăriei Comunei Iaşi că în adunarea extraordinară din 27 mai, a.c.,
Comitetul său a dispus înfiinţarea unui palat al Invalizilor în oraşul Iaşi,
solicitându-i în acelaşi timp să contribuie la înfăptuirea acestui Monument

Naţional 179 •

La ordinul Prefecturii Judeţului Iaşi din anul 1921, Comisariatele
de Poliţie din Iaşi au înaintat Comisiei lnterimare a oraşului
tabele de invalizii, văduve şi orfanii de război, după cum urmează:

Circumscripţiilor
Iaşi,

Circumscripţia

a II-a

Circumscripţia

a IV -a

72 din care:
9 invalizi
3 orfani
60 văduve 181

31 din care:
18 invalizi
13 văduve 180

Circumscripţia

a V-a

246 din care:
55 văduve
169 orfani
22 invalizi 182

De asemenea, la 15 aprilie 1921, Direcţia Oficiului I.O.V. Iaşi
transmitea Primăriei Iaşi un tablou de 198 invalizii aflaţi în oraşul Iaşi care au
dreptul de împroprietărire, din care: 161 cu grad de soldat, 23 cu grad de
caporal, 11 cu grad de sergent, 2-elevi plutonieri şi 1 cu grad de plutonier 183 •
Cu toate limitele sale, reforma agrară din 1920-1921 a exercitat o
influenţă pozitivă asupra vieţii sociale şi economice a României, a contribuit la
îmbunătăţirea situaţiei materiale a ţărănimii, la schimbarea statutului ei social şi
jurdic. Totodată, a înfăptuit, în liniile sale esenţiale, promisiunea reformelor
democratice formulată în zilele de restrişte din vara anului 1917 şi unul din
177

Ibidem,
1bidem,
179
Ibidem,
180
Ibidem,
181
Ibidem,
182
Ibidem,
183
Ibidem,
178

f. 10/24
d. 205/1920,
d. 205/1921,
d. 20511922,
d. 20511921,
f. 1Ov-15.
d. 22711921,

f. 1.
f. 5.
f. 6.
f. 8-8v;16.

f. 7.
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punctele principale cuprinse în hotărârile de Unire din anul 1918. Pentru oraşul
Iaşi au fost revizuiţi un număr de 712 locuitori prevăzuţi în tabelul de
împroprietărire, dintre care au fost admişi ca buni împroprietăriţi 175 locuitori
care au făcut dovada că îndeplinesc condiţiunile prevăzute în art. 78 a legii
pentru reforma agrară din 1921, pe o suprafaţă de 268 Ha. pământ expropriat
din moşia proprietatea Municipiului Iaşi, fiecare fiind trecut în categoria
corespnzătoare dreptului său, precum urmează:
- în categoria I-a 135 (unasutătreizecişicinci) locuitori mobilizaţi în
războiul1916-1919;

în categoria II-a 5 (cinci) locuitori mobilizaţi în canpania 1913;
în categoria III-a 1 (una) văduvă de război pentru copii;
în categoria IV-a 1 (unul) locuitori cu proprietatea mai mică de 2 ha.;
în categora V-a 16 (şaisprezece) locuitori, mici cultivatori, lipsiţi de
pământ de cultură;
- în categoria VI-a 3 (trei) orfani de război;
- în categoria VII-a 14 (paisprezece) locuitori, meseriaşi, mici funcţionari
şi diferiţi comercianţi care în trecut nu s-au ocupat cu agricultura 184 .
Numărul mare de orfani şi văduve de război, invalizi, constituie o sursă
importantă pentru evidenţierea participării maselor populare din oraşul şi
judeţul Iaşi la Primul Război Mondial şi la cunoaşterea unor aspecte din viaţa
socială, economică şi culturală a judeţului. Documentele pe care le-am
prezentat sunt din perioada 1916-1925 şi reprezintă câteva mărturii despre
soarta celor mulţi şi nevinovaţi, orfanii, văduvele şi invalizii de război, pe care
statul roman a încercat să le amelioreze.
În încheiere, redăm extrase din cuvântarea emoţionantă a doamnei Olga
Sturdza, preşedinta generală a Societăţii Ocrotirea Orfanilor din Război, ţinută
la Iaşi la al treilea Congres General, în zilele de 25-27 iunie 1922:
Acest al III-lea Congres al Societăţii noastre urma să aibă loc la
Cernăuţi, în urma comitetului regional din Cernăufi însă, Consiliul Central a
hotărât transferarea Congresului la laşi, la sediul Central şi, în deosebi, al
reprezentanţilor provincii/ar alipite, care doreau unii să cunoască alţii să
revadă oraşul, în care a luat fiinţă Societatea noastră, oraşul, care cu sufletul
şi acfiunea lui o parte atât de însemnată în istoria înfăptuirii unităţii noastre
naţionale. În clipa aceasta, în care, pentru întâia oară, deschidem la laşi
Congresul general al Societăţi pentru Ocortirea orfanilor din război, o adâncă
emoţiune cuprinde sufeletele noastre. Căci de la Iaşi, din durerile şi din nevoile
războiului, a luat fiinţă opera de asistenţă naţională, a cărei măreaţă
-

184

Arhivele Naţionale Iaşi, fond Inspectoratul Tehnic Cadastral al judeţului Iaşi, d. 1411948, f.
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dezvoltare o însemnăm cu această zi de sărbătoare, dar şi de pioasă aducere
aminte. Pe gloriosul pământ al Moldovei s-au adunat acum 5 ani toate
nădejdele şi toate puterile neînlănţuite ale neamului nostru. Din chiar primele
zile ale războiului am început aci la Iaşi opera de asistenţă a copiilor orfani, a
căror număr a crescut apoi necontenit prin cămunurile pustiite de boală şi
război.Mijloacele noastre erau reduse, dar ne-am bucurat de conscursul
statului şi de sprijinul personal şi devotat al acelora, cari adunaţi din toate
unghiurile ţării, nu au precupeţi!, nici munca nici desăvârşita lor abnegaţiune.
Vitejia ostaşilor a dus cu avânt steagurile ţării până la marginea hotarelor
noastre istorice, iar pe urmele armatei, cari elibera victorioasă teritoriile ţării,
Societatea noastră îşi întindea opera, organizând centre de asistenţă în
provincii şi în judeţe. Nici unul dintre noi nu îşi facem merit din aceea ce cu
toţii considerăm ca cea mai mare a noastră datorie, este însă necesar
adevărului să constatăm că organizarea asistentei orfanilor din război pe
întreg teritoriul ţării se întemeiază pe organizarea Societăţii noastre, a acestei
societăţi, care a început modest aici în Iaşi, după cum am avut onoarea a vă
expune 185•

Ibidem, fond Primăria Municipiului laşi, d. 176/1923, f. 1O, Activitatea Societătii pe anul
1921-1922. Expunerilejăcute la al treilea Congres Genera/finut în zilele de 25-27 iunie 1922
la laşi, p. 20-21.
185
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Marele şi neîntrecutulluptător
pentru unirea românilor - Ştefan Cicio Pop
Eugeniu CRISTE
The Great and the Unsurpassed Fighter for the Romanian UnionŞtefan Cicio Pop
Abstract
Ştefan Cicio-Pop was one of the great creators of the union Romania and
Transylvania, being since the beginning of his career as a lawer though the defence
memorandum people. As a leader of the Romanian National Party and, from October
1918, as a leader of Romanian National Council, he had a decisive role in the
convening and the organisation of the Great National Gathering from Alba Iulia on the
151 December 1918, where the union of Romania and Transylvania was decided.
After the Great Union, until the summer of 1933, he was the president of the
Chamber ofDeputies, remarked by the tireless work in the service ofRomanian nation.
Keywords: Ştefan Cicio Pop, patriot, politician, Great Union, deputy

Numele lui Ştefan Cicio Pop şi-a
un loc nepieritor în istoria
neamului nostru românesc, intrând în
Panteonul de Aur al marilor bărbaţi politici
din generaţia Unirii de la 1918. Şi-a
consacrat cea mai mare parte a vieţii luptei
pentru drepturi şi libertate naţională, pentru
unitatea politică şi statală a poporului
român, dovedindu-se a fi "omul
destinului" 1 atunci când a bătut ceasul
eliberării românilor. De aceea, îndeosebi
Aradul, oraşul în care a ales să trăiască,
unde casa lui încărcată de semnificaţii
istorice mai stă încă să înfrunte trecerea
timpului şi unde se găseşte cavoul cu
rămăşiţele sale pământeşti, se cuvine să-i
cinstească memoria.
câştigat

"Ecoul", anul IX, seria Il, nr. 203 (475), Arad, 18 februarie 1934, Colecţia Ani Birtolon, mapa
D/1934 (colecţia se păstrează la Casa Ştefan Cicio-Pop din Arad).
1
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Câteva note biografice ce ar contribui, cred, la mai buna înţelegere a
traseului urmat, în această lume trecătoare, de ilustrul înaintaş. S-a născut la 1
aprilie 1865, în satul Şigă, lângă Dej, judeţul Sanac-Dobâca. Unchiul său după
mamă, canonicul Vasile Pop, luptător naţional, 1-a adoptat şi educat în spiritul
dragostei de neam, sentiment devenit apoi călăuza întregii sale vieţi. Acest
unchi i-a îndrumat paşii spre învăţătură, susţinându-1 material până în ultimul an
al studiilor universitare. Şcoala primară şi o parte din clasele de liceu le-a urmat
la Gherla, apoi la Sibiu, unde şi-a luat bacalaureatul. Studiile superioare le-a
făcut la universităţile din Viena şi Budapesta, încheiate în anul 1889 cu un
doctorat în drept. În anul 1891 obţine titlul de avocat şi se stabileşte la Arad,
unde, în acelaşi an, a început să profeseze avocatura. De confesiune grecocatolică, într-un centru de episcopie ortodoxă, a reuşit să se afirme alături de
vajnicii luptători pentru realizarea marelui ideal al românilor UNIREA: Roman
Ciorogariu (episcopul ortodox de mai târziu al Oradei), Vasile Goldiş, Vasile
Mangra (pe atunci încă idol naţional), Ioan Suciu, Sara Raicu, Ioan Rusu
Şirianu şi alţii 2 . Ţăranii din Podgoria Aradului I-au numit "avocatul
românilor" 3 , apelativ izvorât din neostenita râvnă consacrată locuitorilor
Ardealului românesc. I-a apărat nu doar pe românii din împrejurimile Aradului,
ci, încă de la începutul carierei, în 1892, a primit să fie avocatul unui redactor
sârb al Ziarului "Zastova", acuzat de instigare în contra "patriei maghiare" 4 •
Membru al Partidului Naţional Român din studenţie, Ştefan Cicio Pop s-a aflat
printre apărătorii acuzaţilor români în procesul Memorandului 5 • A fost trimis de
comitetul executiv al partidului său (aflat în temniţe, după procesul de la Cluj 1894) să apere cauza românească la Conferinţa de la Haga a Uniunii
interparlamentare. Cu mult curaj, a dezvăluit cu a cest prilej, nelegiuirile
maghiarilor faţă de naţionalităţile din imperiul dualist. A făcut parte din grupul
militantilor români arădeni prezenţi la lucrările Congresului Naţionalităţilor
asuprite din Austro-Ungaria, ţinut în august 1895, la Budapesta, alături de
Vasile Mangra (profesor la Institutul Teologic din Arad), Ioan Rusu Şirianu şi
Roman Ciogariu. Proiectul de program, citit de Ştefan Cicio Pop, adoptat de
Congres, a cimentat alianţa românilor, sârbilor şi slovacilor în lupta lor comună
pentru drepturi politice şi naţionale, pentru reprezentare în Parlamentul
maghiar, corespunzător cu numărul populaţiei. În acelaşi an, i-a reprezentat pe
români la Conferinţa Uniunii Interparlamentare de la Bruxeles, unde,
2
3

,,Dimineaţa", Bucureşti, 19 februarie 1934, Colecţia Ani Birtolon, mapa D/1934, f. 4.
"Dreptatea", anul VIII, nr. 1927, Bucureşti, 19 februarie 1934, Colecţia Ani Birtolon, mapa

D/1934, f. 6.
"Universul",anul 51, nr. 48, Bucureşti, 19 februarie 1934, Colecţia Ani Birtolon, mapa
D/1934, f. 8.
5
Minerva- Enciclopedia Română, Cluj, 1930, p. 774.
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alăturându-se trimişilor

sârbi

şi

slovaci, a

făcut

rechizitoriul politicii de
maghiarizare şi opresiune naţională practicată de guvernele Ungariei. Fruntaş al
Partidului Naţional Român, s-a pronunţat. în şedinţa din 1O februarie 1905, la
Sibiu, pentru renunţarea la tactica politicii pasive a partidului său şi adaptarea
căilor de luptă activă pe tărâm parlamentar. A fost ales în noul Comitet
Executiv al Partidului Naţional, împreună cu George Pop de Băseşti, Vasile
Lucaciu, Alexandru Vaida-Voievod, Teodor Mihali, Ioan Suciu ş.a. În
campania electorală din 1905, a fost desemnat de locuitorii din Şiria ca
reprezentant al lor în Parlamentul de la Budapesta. Popularitatea sa în
circumscripţia Şiria era atât de mare încât oamenii locului i-au dat votul până în
1918. De nenumărate ori, venea în mijlocul alegătorilor, în piaţa Şiriei, unde le
dădea seama, cu glas tunător, despre ce a făcut în parlamentul de la Budapesta6 .
Timp de 30 de ani i-a apărat pe ziariştii arădeni târâţi în justiţie de autorităţile
maghiare. Pe Ioan Rusu Şirianu 1-a apărat de cinci ori 7 • În decursul Primului
Război Mondial, a rămas printre puţinii deputaţi români în parlamentul
unguresc, continuând să susţină neînfricat interesele românilor. A avut curajul
să intervină în favoarea sârbilor întemniţaţi în Cetatea Arad, unde 11.000 de
oameni, din rândul civililor din Bosnia-Herţegovina, femei, copii, bătrâni au
fost supuşi de autorităţile maghiare unui tratament inuman, de exterminare,
astfel că, până la sfiirşitul anului 1916, trei sferturi dintre aceştia au pierit de
inaniţie şi epidemii 8 . interpelarea lui Ştefan Cicio Pop în parlament scoate la
lumină genogidul, într-o vreme când nimeni nu avea curajul să înfrunte
stăpânirea, iar fapta atât de îndrăzneaţă şi de omenie a deputatului arădean a dus
la eliberarea supravieţuitorilor şi pedepsirea vinovaţilor, stâmind furia presei
maghiare împotriva sa. Atunci când intelectualii români din Ardeal, Banat,
Crişana şi Maramureş au fost victimile represaliilor instituite de autorităţile
maghiare, ca urmare a intrării României în Război împotriva Puterilor Centrale,
a protestat vehement, cerând eliberarea celor închişi în lagăre. De asemenea, a
dezvăluit înşelăciunile din spatele declaraţiilor de credinţă către patria maghiară
smulse de la unii intelectuali români. "Manifestul cu care vă lăudaţi... că
românii transilvăneni sunt mulţumiţi şi vor să rămână supuşi devotaţi în patria
maghiară este scos prin mijloace nepermise ... Poporul român vorbeşte prin
mine şi spune că nu mai poate răbda asuprirea voastră cumplită şi voieşte să-şi
croiască o soartă mai bună. Cuvintele tranşante au nimerit din plin ţinta, fiind
"Universul", Bucureşti, 19 februarie 1934, Colecţia Ani Birtolon, mapa D/1934, f. 3.
"Ştirea", Anul IV, nr. 570, Arad, 19 februarie 1934, Colecţia Ani Birtolon, mapa D/1934, f.
18.
8
"Dreptatea", anul VIII, nr. 1927, Bucureşti, 19 februarie 1934, Colecţia Ani Birtolon, mapa
D/1934, f. 3.
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considerate o făţişă declaraţie de război. Prim-ministrul Ştefan Tisza, ieşindu-şi
din fire, a ripostat furios: "Pentru asemenea acţiuni ştreangul este răspunsul" 9 .
"Strigătul curajos de eliberare a românilor, rostit în 1917 în parlamentul
maghiar de Ştefan Cicio Pop, este primul sunet de trâmbiţă pentru adunarea de
la Alba Iulia" - avea să-şi amintească, 1O ani mai târziu, senatorul român
George C. Mironescu, în Parlamentul de la Bucureşti 10 . La Oradea în 12
octombrie 1918 la Oradea, membrii Comitetului Executiv ai Partidului Naţional
Român hotărăsc ca românii să dispună, în deplină libertate, de soarta lor, iar în
18 octombrie 1918, la Budapesta, în Parlamentul Maghiar, Ştefan Cicio Pop îl
secondează pe Alexandru Vai da-Voevod, care dă glas voinţei ultimatice a
românilor ca Transilvania să fie despărţită de Ungaria.
La 30 octombrie 1918, la Budapesta, ia fiinţă forul revoluţionar al
românilor - Consiliul Naţional Român, care apoi se mută la Arad, oraş ce
devine centrul activităţii naţionale a românilor. Casa lui Ştefan Cicio Pop
devine sediul Consiliului Naţional Român, cu toate primejdiile la care se

Medalie

aniversară

Ştefan

"90 de ani de la Marea Unire", care are pe avers pe Vasile Goldiş
Cicio Pop şi Ioan Suciu, iar pe revers casa Ştefan Cicio Pop din Arad

expunea, fiind astfel Statul Major şi primul guvern al românilor ardeleni, aici
plămădindu-se, pe tot parcursul lunii noiembrie a anului 1918, ideile ce aveau

"Universul", anul 51, nr. 48, Bucureşti, 19 februarie 1934, Colecţia Ani Birtolon, mapa
D/1934, f. 3.
10
George C. Mironescu, Cine a prezidat de fapt Adunarea Naţională de la Alba Iulia ,
Bucureşti, 1927, Colecţia Ani Birtolon, mapa A/1927-1932, f. 5.
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să netezească drumul spre Alba Iulia. În această casă s-au pus bazele Gărzilor
Naţionale

Române, aici depunând jurământul de credinţă pentru cauza
în seama zilei de 3 noiembrie 1918, primii 30 de ofiţeri români
întorşi de pe front 11 • În proclamaţia Către naţiunea română, publicată în primul
număr al ziarului "Românul" din Arad, reapărut la 8 noiembrie 1918, după o
lungă suspendare, Ştefan Cicio Pop anunţă sfărşitul războiului şi componenţa
Consiliului Naţional Român din Ardeal şi Ungaria, precum şi dorinţa de a
transpune pe cale paşnică, prin bună înţelegere cu autorităţile vechi maghiare,
dreptul naţiunii române de a dispune liber de soarta sa, cerând ultimativ noului
guvern revoluţionar maghiar transferul imediat al competentelor de guvernare
din Ardeal şi Ţara Ungurească, pe seama Consiliului Naţional Român Central.
Ca răspuns, guvernul maghiar, trimite la Arad, pentru tratative, pe ministrul
naţionalităţilor Oszkâte Iăszi. Discuţiile ce au ţinut 3 zile 13-15 noiembrie
1918) s-au încheiat cu răspunsul dat Iuliu Olariu: "Teljes elszakadas" (ruptură
definitivă). Ştefan Cicio Pop, omul de mare curaj şi gata oricând să-şi asume
răspunderea pentru acţiunile întreprinse, îşi pune semnătura şi pe proclamatia
"Către popoarele lumii", în care se declară răspicat, în faţa întregii lumi, voinţa
românilor de a se constitui într-un stat liber şi independent, prin separarea de
Ungaria. Pasul următor, convocarea Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia,
la 1 Decembrie 1918, se face tot la Arad, în data de 22 noiembrie când, sub
semnătura preşedintelui Consiliului Naţional Român Central, Ştefan Cicio Pop,
ziarul "Românul" publică Anunţul convocării Adunării Naţionale. Tot el
(Ştefan Cicio Pop) are cinstea de a deschise lucrările reprezentativei Adunării,
ţinută sub paza asigurată de gărzile naţionale române, care în faţa celor 1228
delegaţi români, dă expresie hotărârii românilor din Transilvania, banat, Crişana
şi ţara Ungurească, de a se desprinde de statul maghiar împilator.
Marea Adunare Naţională de la 1 Decembrie 1918, ţinută la Alba Iulia,
a decretat, în unamitate, unirea ţinuturilor româneşti cu Regatul României, la
care aderaseră şi Bucovina şi Basarabia. Marele Stat naţional Român, ales tot
atunci, format din 250 membri, îşi desemnează Consiliul Dirigent, cu atribuţii
de guvern provizoriu, format din 15 membri, din care Ştefan Cicio Pop este
învestit cu funcţia de Şef al Resorturilor Armatei şi Siguranţei Publice 12 • Cursul
evenimentelor ulterioare nu a fost însă unul paşnic, locuitorii din Banat, Arad,
bihor ori Ţara Lăpuşului au îndurat zile, săptămâni şi chiar luni întregi până la
venirea Armatei Române, povara discriminării şi ororile războiului, deoarece
guvernele maghiare nu au admis dreptul românilor de a-şi conduce singuri
românească,

"Universul", anul 51, nr. 48, Bucureşti, 19 februarie 1934 şi "Dreptatea", anul VIII, nr. 1927,
19 februarie 1934, Colecţia Ani Birtolon, mapa D/1934, f. 3-5.
12
Arhivele Naţionale Arad, Fond personal dr. Ioan Suciu, d. 3/1918. F. 34-37.
11
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soarta. În seara zilei de 1 decembrie 1918, când vestea triumfului de la Alba
Iulia ajunge la Arad, "vina" pentru cele întâmplate i se atribuie, de către o parte
din unguri, lui Ştefan Cicio Pop, care puşi pe "fapte mari, vitejii", atentează la
viaţa familiei lui, trăgând focuri de armă pe ferestra casei 13 .
Ştefan Cicio Pop, pe data de 17 decembrie 1918, prin Înalt Decret Regal
este numit ministru în guvernul României Mari. La 18 februarie 1919, enumeră
atrocităţile bolşevicilor maghiari asupra românilor, care sunt ucişi sau nevoiţi să
se refugieze în munţi. Prin intervenţiile sale, chiar la generalul francez
Berthelot, face posibil accesul armatei române în zona Aradului şi elibererea
acestuia în 17 mai 1919. Face parte din guvernele prezidate de Ion I.C.
Brătianu, generalul Văitoianu şi Alxeandru Vaida-Voevod. Marele istoric şi om
politic Nicolae Iorga venera "bărbăţia de cuvânt şi faptă, tipul vechiului
ardelean care nu ştie să ascundă ori să mintă. O sinceritate de 2000 de ani se
vede întrânsul..." 14 •
Până în vara anului 1933, când o boală gravă îl ţine la pat, Ştefan Cicio
Pop prezidează şedineţele Camerei Deputaţilor, iar în 16 februarie 1934 se
stinge din viaţă. Ca unul care timp de 28 de ani a trăit în parlament şi a preţuit
regimul parlamentar, de la înălţimea poziţiei şi demnităţii sale adresa
deputaţilor îndemnul de a renunţa la orgolii păguboase şi certuri intestine,
dându-şi mâna, indiferent de orientarea politică, pentru munca neistovită în
slujba propăşirii neamului românesc 15 •
La moartea celui care a considerat politica nu mijloc de răpătuială, ci o
sfăntă datorie faţă de ţară, patrie şi regele României, recunoscându-i meritele, la
Arad i s-au organizat funeralii naţionale 16 •

13

"Românul", nr. 22, Arad, 6 decembrie 1918, p. 4.
"Neamul Românesc", Bucureşti, 11 iunie 1930, Colecţia Ani Birtolon, mapa A/1927-1933, f.
29.
15
"Curentul", Bucureşti, 13 august 1932, Colecţia Ani Birtolon, mapa C/1930-1932, f. 4 verso.
16
"Ecoul", anul IX, seria Il, nr. 203 (475), Arad, 18 februarie 1934, Colecţia Ani Birtolon,
mapa D/1934, f. 1.
14
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Campania militară a Armatei Române în Ungaria. Ocuparea
Budapestei (1919)
Dr. Adrian DEHELEANU

Military Campaign of the Romanian Army in Hungary.
Taking Budapest (1919)
Abstract
Entering of the Romanian army in Budapest and ceasing of any resistance of
the Hungarian troops marked the end of the actual military operations during the
campaign of the Romanian army in 1919. Romanian military occupation lasted just
long enough to extinguish the menace of a war outbreak in this region and attain
necessary insurances for the security and territorial wholeness of Romania. The
presence of the Romanian units in Budapest and other Hungarian zones was
characterized by a humane conduct, as emphasized by Hungarian authorities,
institutions and citizens, along objective representatives of the Entente. The Romanian
army was not animated by the spirit of revenge and neither was tried the global
blaming of the Hungarian population. Without interfering with inner matters of
Hungary, the Romanian army pursued the facilitation of retuming to normal economic
and public life.
Keywords: World War 1, the Romanian army, army command, mobilization, front,
strategy, military convention.
Primele subunităţi ale armatei române care vor intra în Budapesta aveau
fie tocmai cele trei escadroane din Brigada 4 Roşiori, aflate sub comanda
generalului Gheorghe Rusescu; ele erau însoţite de două grupe de mitraliere din
Regimentul 6 Roşi ori şi de o secţie de artilerie călăreaţă (două piese de
artilerie). La bariera de est a oraşului, pe o ploaie torenţială, forţele române au
fost întâmpinate de o delegaţie a noului guvern, care a solicitat generalului
român să nu intre în Budapesta. Aceasta însă, după ce a ordonat ca tunurile să
fie îndreptate spre Budapesta în poziţie de luptă, în fruntea cavaleriştilor săi, în
seara zilei de 3 august 1919, şi-a făcut apariţia pe străzile metropolei. Pe timpul
nopţii, efectivele române au fost cartiruite în cazarma "Arhiducele Joseph" 1•
În dimineaţa zilei de 4 august 1919, Divizia 2 Cavalerie şi Diviziile 1 şi
2 vânători române au continuat înaintarea spre Budapesta. Unităţile de
să

1

Arhivele Militare Române (în continuare sursa se va cita sub sigla A.M.R.), fond 948, d.
833/1918, f. 85; România în anii Primului Război Mondial, voi. 2, Editura Militară, Bucureşti,
1987, p. 539.
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cavalerie, depăşind oraşul, au realizat un cap de pod la 3 km vest de capitala
Ungariei, iar Divizia 1 Vânători a preluat sub control Pesta, preşătind intrarea
solemnă a trupelor române în oraş în condiţii de siguranţă deplină .
La 4 august 1919, ora 18.00, generalul Mărdărescu, comandantul
trupelor din Transilvania, primea, pe bulevardul Andrassy, defilarea unui
detaşament compus din Regimentul 4 Vânători, un escadron din Regimentul 23
artilerie şi un divizion din Regimentul 6 Roşiori. Guvernator al Budapestei a
fost numit generalul Ştefan Holban. Cu acest prilej, adresându-se "bravilor
ostaşi ai Comandamentului Trupelor din Transilvania", generalul Mărdărescu
ţinea să sublinieze în Ordinul de zi: "Faptul săvârşit de voi va rămâne pe vecie
înscris în cartea neamului şi în istoria omenirii. Sunt nespus de mândru că v-am
comandat şi adânc recunoscător tuturor pentru inima ce aţi pus în înfăptuirea
izbândei"3 .
Descriind momentul defilării trupelor române în Budapesta, generalul
Mărdărescu nota în memoriile sale: "Ţinuta ofiţerilor şi a trupei era
impunătoare, trupele au fost primite de public cu linişte, încredere şi chiar cu
simpatie". Referindu-se la acelaşi episod, Frank Rattigan, însărcinatul cu afaceri
al Marii Britanii la Bucureşti, raporta la 6 august 1919 către Foreign Oftice:
"Sunt informat că trupele române la intrarea în Budapesta au fost primite, dacă
nu cu entuziasm, în orice caz cu o aparentă satisfacţie de populaJia ungară".
Satisfacţie datorată desigur, căderii regimului comunist din Ungaria .
Intr-un amplu comentariu publicat de cunoscutul jurnal de stânga
bucureştean "Dimineaţa", a doua zi după intrarea solemnă a trupelor generalului
Mărdărescu în Budapesta, se sublinia: "înaintarea armatelor române în Ungaria
face să apară clar şi de data aceasta serviciul pe care, potrivit tradiţiei din
politica românească [... ], I-au adus în acelaşi timp şi cauzei comune a Aliaţilor.
Inaintarea românilor nu a rămas fără înrâurire asupra evenimentelor din
Ungaria, zdruncinând situaţia guvernului bolşevist de la Budapesta. Cu mult
mai mult decât misiunea generalului Smuts, acţiunea României în Ungaria,
inspirată dintr-o politică de-sine-stătătoare, determină şi îndrumează, astfel,
politica Aliaţilor în Orient" 5 .
În perioada imediat următoare au fost continuate operaţiile de capturare
şi dezarmare a unor grupuri inamice răzleţe care încercau să mai reziste în
regiunile păduroase şi muntoase dinspre frontiera cu Cehoslovacia.
Concomitent, trupele române au lărgit în cursul zilei de 5 august 1919 capul de
pod de la vest de Budapesta până la 8-1 O km, acţiune care a continuat în
următoarele două săptămâni, când limitele capului de pod au fost împinse mai
2

A.M.R., fond 948, d. 16811918, f. 52.
Ibidem, f. 53.
4
Ibidem, f. 54.
5
Ibidem, f. 55.
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departe spre vest cu 35-40 km, până pe linia localităţilor Gyor şi Veszprem. În
acest ~aţiu au fost dezarmate ultimele trupe din diviziile Armatei Roşii
ungare.
Intrarea armatei române în Budapesta şi încetarea oricărei rezistenţe a
trupelor ungare au marcat sfârşitul operaţiilor militare propriu-zise ale
campaniei din 1919. Ele lăsau locul unor confruntări de altă natură între
beligeranţi - economică, socială şi politică -, deosebit de complexe şi de
dificile, cu profunde implicaţii interne şi internaţionale în viaţa celor două state
şi popoare, dar şi pentru raporturile intereuropene. La numai o zi după
capitularea Ungariei, Consiliul Suprem Aliat de la Paris numea o comisie
formată din patru generali - Jean-Cesar Grazziani (Franţa), Reginald Gorton
(Marea Britanie), Harry-Hill Bandholtz (S.U.A.) şi Ernesto Mombelli (Italia)cu misunea de a reprezenta la Budapesta statele aliate şi asociate în tratativele
dintre români şi unguri. În calitate de înalt comisar al guvernului român în
capitala ungară a fost desemnat fostul ministru plenipotenţiar Constantin
Diamandy. Acţiunea militară a României împotriva Republicii Ungare a
Sfaturilor s-a bucurat de o largă aprobare a opiniei publice din ţările aliate, care
a ţinut să releve pe diverse căi atât succesul operaţiilor desfăşurate de trupele
române, cât şi sensurile politice majore ale deznodământului conflictului
militar. "Presa franceză - transmitea din Paris Victor Antonescu - este unanimă
în a face elogiul armatei române pentru intrarea în Budapesta şi a recunoaşte
marile servicii aduse de armata română Aliaţilor şi civilizaţiei" 7 •
Câteva zile mai târziu, la 9 august 1919, Legaţi a României din Paris
aducea la cunoştinţa lui Ion I.C. Brătianu că şi alte gazete franceze - printre
care "Le Temps", "Le Figaro" şi "Journal des Debâts" - "fac în unanimitate
elogiul acţiunii militare, atât de civice, întreprinse de România, blamând
atitudinea in coerentă a Conferinţei". O săptămână mai târziu, o telegramă sosită
din Washington informa, la rândul său, că articolele de fond ale celor mai
influente gazete nord-americane comentau favorabil ocuparea Budapestei şi
apărau atitudinea României, criticând, în acelaşi timp, poziţia unor membri ai
delegaţiei S.U.A. la Conferinţa de Pace, apreciată ca "prea favorabilă ungurilor
şi chiar bolşevicilor". La 26 august, 1919 Legaţia României din Londra
comunica şi ea Ministerului de Externe de la Bucureşti că "atitudinea marelui
cotidian conservator «The Moming Post» continuă să ne fie favorabilă",
reiterând sentimentele sale de "recunoştinţă pentru serviciile pe care le-am adus
cauzei comune a Aliaţilor, ocupând Budapesta"8 .
Numeroase personalităţi politice ale vremii şi-au exprimat opiniile
favorabile şi aprecierile lor pozitive la adresa României şi a oştirii sale. Regele
6

Ibidem, f. 56.
Ibidem, f. 56.
8
Ibidem, f. 57.
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Ferdinand 1 primea "vii felicitări pentru frumoasele succese ale armatei
române" din partea prinţului Roland Bonaparte, iar Paul Deschanel,
preşedintele Camerei Deputaţilor a Parlamentului francez, îl felicita pe
premierul Ion I.C. Brătianu, la 7 august 1919, pentru intrarea trupelor române în
Budapesta. Caracterul acţiunii militare a României din vara anului 1919 era
surprins corect şi de însărcinatul cu afaceri al Marii Britanii la Bucureşti, Frank
Rattigan, într-un raport înaintat şefului Foreign Oftice-ului: "Probabil că nici un
om rezonabil n-ar mai susţine acum că acţiunea de a rezista atacului temerar
îndreptat contra ei de unguri, înfrângerea şi urmărirea resturilor inamicului bătut
până la Budapesta n-au fost justificate"9 •
Concomitent cu aceste opinii şi aprecieri realiste, obiective, cercurile
revanşarde şi şovine maghiare, permanent obsedate de ideea restaurării, prin
orice căi şi mijloace, a "Marii Ungarii a Sf. Ştefan", au dezlănţuit o susţinută
campanie de calomnii şi zvonuri tendenţioase, menite a discredita România şi
armata sa. La 1 septembrie 1919, Mihai Boerescu, însărcinatul cu afaceri al
Legaţiei din Londra, cerea preşedintelui Consiliului de Miniştri de la Bucureşti
autorizarea de "a dezminţi formal ştirile false şi tendenţioase publicate aici şi la
Paris pe tema aşa-zisei ocupări a părţii din Banat cedate Serbiei şi că noi am
pregăti o ofensivă contra sârbilor. Azi dimineaţă - continua diplomatul român un corespondent al lui <<Momin§ Post» la Budapesta ne acuză de jafuri şi
devastări sistematice în Ungaria" 1 •
Reglementarea raporturilor româno-ungare după încheierea ostilităţilor,
prin semnarea unei convenţii - conform normelor dreptului internaţional -, a
întâmpinat o puternică rezistenţă din partea forţelor politice revanşarde
maghiare. Se impunea, în mod firesc, ca Ungaria să fie dezarmată şi pusă în
imposibilitatea de a mai declanşa noi acţiuni agresive împotriva României.
Proiectul convenţiei de armistiţiu înaintat de România prevedea ca din
materialele şi tehnica de luptă rezultate în urma dezarmării - armament de
infanterie şi artilerie de diferite calibre, muniţie, echipament, provizii, mijloace
de transport etc. - să fie transferate în folosul armatei române cantităţile
necesare dotării complete a două divizii de infanterie. Era stipulată, de
asemenea, returnarea tuturor materialelor jefuite de armata ungară de pe
teritoriul României pe timpul retragerii la vest de Tisa. De o stringenţă cu totul
aparte pentru refacerea economiei româneşti era recuperarea unei mari cantităţi
de material rulant, ridicat de ocupanţii germani şi austro-ungari din România estimat la 1.800 locomotive, 4.100 vagoane de călători, 40.000 vagoane de

9

Eliza Campus, L'activite diplomatique de la Roumanie entre les annees 1914 et 1918, în
"Reuve Roumanie d'Historie", nr. 6/1968, p. 1127.
10
Ibidem, p. 1128.
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marfă

(acoperite, descoperite şi cisterne), clauză prevăzută şi ea în convenţia de
armistiţiu 1 •
Apreciind că materialele solicitate de partea română făceau parte din
fondul general al reparaţiilor de război ce urmau a fi împărţite tuturor Aliaţilor,
Conferinţa de Pace de la Paris a refuzat României dreptul de a încheia, singură,
armistiţiu} cu Ungaria, ignorând pagubele uriaşe suferite de aceasta în anii
1916-1918 12 •
Propaganda cercurilor politice ungare împotriva României reuşise în
acele zile să deruteze unele personalităţi influente, civile şi militare din rândul
Antantei, care nu-şi ascundeau "indignarea" faţă de comportarea "nesupusă" a
guvernului român în relaţiile cu Misiunea aliată de la Budapesta. Premierul Ion
I.C. Brătianu comunica, astfel, la 9 august 1919 lui Nicolae Mişu, rămas în
fruntea delegaţiei României la Conferinţa de Pace de la Paris, că primise din
partea lui Clemenceau, simultan, patru telegrame "într-un ton crescendo de
ostilitate şi de violenţă în numele Conferinţei, care consideră ca exacte infamiile
inventate împotriva noastră de duşmanii de la Pesta şi transmise de agenţii lui
Hoover din Viena [... ] Eu- adăuga premierul român -înţeleg să fiu la Pesta
colaboratorul Aliaţilor şi să nu fiu tratat acolo nici ca inamic, nici ca învins" 13 •
În răspunsul oficial la notele lui Clemenceau, Brătianu, exprimând
regretul guvernului său "că marii săi aliaţi au luat în consideraţie acuzaţiile
calomnioase făcute de inamicii fără scrupule", respingea cu indignare
prezentarea deformată - de către propaganda cercurilor şovine - a
comportamentului ostaşilor români pe teritoriul vremelnic ocupat. "Armata
română - declara I.I.C. Brătianu -, care a dovedit, în mijlocul tuturor
încercărilor ce le-a suferit, înaltul spirit ce o animă şi disciplina ce o conduce,
n-a pierdut niciodată din vedere datoriile de umanitate şi civilizaţie care îi revin.
Primirea ce îi face populaţia este o dovadă strălucită în toate teritoriile
ocupate" 14 •
Dacă pentru opinia publică din ţară şi din statele prietene atitudinea
vădit ostilă faţă de România a unor diplomaţi americani şi britanici apărea de
neînţeles, oamenii politici avizaţi aveau o percepţie clară asupra cauzelor reale
ce generau asemenea gesturi. Nu putea fi vorba, desigur, de o "profundă
compasiune" a cercurilor financiare occidentale sau a celor de peste Ocean faţă
de suferinţele unei colectivităţi care aderase, cu doar câteva luni înainte, la
programul de sorginte comunistă al lui Kun Bela. A versiunea manifestă
împotriva României se datora, în egală măsură, refuzului acesteia de a semna
11

Ibidem, p. 1129.
Apud, România în anii Primului Război Mondial, voi. 2, op.cit, p. 536.
13
Ion M. Oprea (coordonator), România în Primul Război Mondial, Editura Militară, Bucureşti,
1979, pp. 419-420.
14
Ibidem, p. 421.
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tratatul de pace cu Austria, care, mai ales prin articolul 60, îi aducea grave
prejudicii independenţei şi suveranităţii naţionale, cât şi neacceptării pretenţiilor
aceloraşi cercuri americane de a obţine poziţii cheie în economia românească 15 .
În privinţa poziţiei celorlalţi aliaţi, lucrurile aveau să se lămurească
după câteva zile. La 3 şi 5 septembrie 1919, Victor Antonescu, re luând
constatarea că "americanii şi englezii, dar mai ales americanii sunt teribil de
ambalaţi împotriva noastră, propunând excluderea României din alianţă şi un
blocus economic şi financiar contra noastră", reproducea afirmaţia diplomatului
francez Philippe Berthelot, făcută în cursul unei convorbiri la Ministerul
Afacerilor Externe din Paris: "Datorită intransigenţei Americii faţă de noi,
Franţa a dus această politică injustă faţă de România. Ei sunt atât de puternici,
iar noi avem atâta nevoie de ei". Aceeaşi atitudine o manifestau, sub impulsul
generalului Bandholtz, şi ceilalţi membri ai Comisiei lnteraliate de la
Budapesta, care cerea imperativ ca armata română, care "înfometează"
populaţia Ungariei, să se supună ordinelor Aliaţilor. Înaltul comisar al
guvernului român Constantin Diamandy, care a respins cu demnitate acuzatiile
false şi defăimătoare, avertizându-i pe interlocutorii săi că va părăsi sala
şedinţelor dacă i se va mai vorbi în această manieră "cominatorie", îi scria
prim-ministrului de la Bucureşti: "Conferinţa generalilor aliaţi s-a constituit
într-un grup separat, izolându-se şi lăsând ca între ei şi noi să se ţeasă o
atmosferă întreagă de intrigi din partea ungurilor". Pentru a demonstra
netemeinicia învinuirilor şi conţinutul real al "capturilor" efectuate de trupele
române pe teritoriul ungar, reprezentantul României a prezentat Aliaţilor mostre
din materialul sanitar jefuit de trupele ungare pe timpul ocupaţiei din anii 19161918, aflat acum în depozitele din Budapesta. El a semnalat, totodată, că la
fabrica de muniţii "Manfred şi Weiss" se găseau clopote de la bisericile
româneşti aduse acolo pentru a fi topite. "Aceste constatări - nota cu mâhnire
C. Diamandy- n-au interesat conferinţa generalilor aliaţi'" 6 .
Dacă acestea erau punctele de vedere ale unui număr restrâns, dar totuşi
influent de persoane sau publicaţii occidentale, care ţineau, astfel, isonul
înverşunaţilor tânguitori
şovm1
maghiari, majoritatea op1me1 publice
internaţionale, ca şi numeroase alte personalităţi politice, militare şi
diplomatice, mari şi influente organe de presă îşi exprimau deplina aprobare
faţă de acţiunea militară a României, blamând poziţia obstrucţionsită a unor
delegaţii la Conferinţa de Pace. De la Legaţia din Washington, însărcinatul cu
afaceri al României, N. 1. Lahovari, relatând convorbirea avută cu secretarul
general al Departamentului de Stat, releva că acesta, "personal, a exprimat
convingerea că guvernul român nu trebuie să acorde prea multă importanţă în
15

A.M.R., fond Marele Cartier General, d. 943/1917, f. 126. Schema: Dislocarea trupelor
române aliate, germane, ungare şi bulgare Ia 30 noiembrie - 1 decembrie 1918, stil nou
16
Ibidem, d. 178/1918, f.167.
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legătură cu trimişii la Budapesta ai Puterilor Aliate, care nu reprezintă vederile
guvernelor lor" 17 .
În primele zile ale prezenţei trupelor române în capitala Ungariei,
locuitorii acesteia se aflau sub imperiul unor stări de spirit contradictorii. "Când
am intrat în Budapesta - avea să mărturisească C. Diamandy - prima
impresiune a fost aceea a unui oraş care a scăpat de o mare primejdie; ceva
haotic, zăpăcit, frica netrecută încă". Desigur, mulţumirea de a fi scăpat de
regimul dictatorial al extremei stângi, reprezentată de partizanii politici ai lui
Kun Bela, nu putea îndepărta teama de eventualele persecuţii şi acte de
răzbunare din partea armatei de ocupaţie, care dispunea acum de suficient
potenţial militar pentru a pedepsi pe aceia care provocaseră atâtea suferinţe
poporului român în anii anteriori. Aceste temeri s-au spulberat curând, lăsând
locul unor sentimente de sinceră recunoştinţă faţă de comportarea umană,
civilizată şi plină de înţelegere manifestată de militarii români pe tot timpul
staţionării lor în Ungaria 8 .
În faţa unor oameni care sufereau consecinţele unui îndelungat război,
luptându-se din greu cu o acută lipsă de alimente şi resurse energetice, a unei
societăţi aflate într-o gravă şi periculoasă instabilitate politică, un stat care, ca
succesor al Imperiului austro-ungar, urma să plătească daunele de război
impuse de învingători, Comandamentul român a adoptat o atitudine întru totul
conformă cu realităţile momentului. E adevărat, o ocupaţie militară rămâne o
operaţie dureroasă pentru partea care o suportă. Dar tot la fel de adevărat este şi
faptul că trupele române de ocupaţie nu s-au dedat la acte de represiune sau
răzbunare inutile; mai mult, ele s-au implicat efectiv în efortul de redresare a
vieţii economice, sprijinind sub diverse forme noile autorităţi ungare. Spiritul
care a prezidat întreaga comportare a armatei române, în cele patru luni de
"convieţuire" paşnică cu populaţia Budapestei şi din celelalte zone de dislocare,
a fost exprimat la 6 august 1919 de Alexandru Vaida-Voevod, membru al
delegaţiei române la Conferinţa de Pace de la Paris: "Ungurii sunt inamicii
noştri de ieri, sunt învinşii de astăzi şi vrem ca ei să fie prietenii noştri de
mâine" 19 •
În perioada cât Budapesta a fost sub ocupaţia românească, obiectivele
înaltului comisar Constantin Diamandy şi ale armatei române au vizat
restabilirea şi menţinerea ordinii şi liniştii necesare reintrării în normal a vieţii
publice ungare, sprijinirea autorităţilor ungare pentru reluarea activităţii,
instituirea unei administraţii legale, asigurarea cadrului necesar manifestării
libertăţilor politice şi culturale, ajutorarea şi alimentarea populatiei ungare,
acordarea sprijinului pentru reorganizarea armatei şi jandarmeriei. In acest fel,

17

Ibidem, f. 168.
Ibidem, f. 169.
19
Ibidem, f. 170.
18
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armata română a contribuit la stingerea focarului de război din centrul Europei
şi limitarea exportului de revoluţie al sovietelor, iar Consiliului Suprem Aliat
i-a dat posibilitatea să încheie pacea cu Ungaria. Pentru împlinirea acestor
obiective, autorităţile române de ocupaţie nu s-au amestecat în problemele
interne ale statului ungar, dimpotrivă, ele au acordat libertate deplină presei,
vieţii politice şi activităţii guvernamentale, cu singura condiţie să nu se atingă
interesele României şi siguranţa armatei sale 20 .
În privinţa aprovizionării trupelor române de ocupaţie, aceasta se realiza
prin rechiziţii de diverse produse alimentare, dar numai în zonele rurale şi prin
plata în bani sau cu bonuri de rechiziţie cu valoare legală. Surplusul oricăror
produse era pus în întregime la dispoziţia organelor centrale ale administraţiei
de la Budapesta. Prin ordinul autorităţilor militare române au fost exceptate de
orice rechiziţii alimentare o serie de comune din toate zonele de ocupaţie,
indicate de Comisia maghiară de aprovizionare şi a căror listă fusese
comunicată Comisiei Interaliate. Instrucţiunile Comandamentului român mai
prevedeau că întreaga populaţie era obligată să execute lucrările agricole; la
acestea urmau să participe şi prizonierii din lagăre organizaţi pe echipe. Spre
sfârşitul lunii august 1919, autorităţile ungare informau că recolta se strânge în
mare grabă şi că toate morile mecanice erau în funcţiune. Preluând asupra sa,
din proprie iniţiativă, misiunea de a aproviziona cu alimente populaţia
Budapestei, Comandamentul militar român a cedat administraţiei maghiare
toate depozitele capturate, ca fiind proprietatea statului ungar, iar din depozitele
proprii de subzistenţă, destinate armatei române de ocupaţie, a cedat jumătate
pentru hrănirea locuitorilor capitalei. Grupul General Moşoiu trimitea zilnic la
Budapesta 30 de vagoane cu grâu şi 10 vagoane de legume, iar din stocul
armatei române un număr important de cai, deveniţi improgrii serviciului, au
1
fost cedaţi pentru a fi tăiaţi în abatoare şi distribuiţi populaţiei •
Din cele de mai sus se desprinde cu claritate faptul că marile dificultăţi
cu care se confrunta populaţia Ungariei în planul aprovizionării cu alimente şi
combustibili, ca urmare a distrugerilor provocate de război, dar şi a slabei
organizări a vieţii economice, îndeosebi a transporturilor, nu au rămas străine
Comandamentului trupelor române de ocupaţie 22 .
Printre măsurile întreprinse de Comandamentul Trupelor din
Transilvania pentru a remedia această situaţie, documentul respectiv consemna:
autorizarea de liberă circulaţie în Ungaria a agenţilor oficiali din Serviciul
aprov1z1onării al
guvernului ungar; distribuirea, prin grija aceluiaşi
comandament, a 50.000 kg carne congelată, 20.000 kg carne de viţel şi 10
20

Ibidem, f. 172.
Ibidem, f. 173.
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Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan, În apărarea României Mari. Campania
Armatei Române din 1918-1919, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1994, p. 313.
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vagoane cu grăsime; la dispoziţia Ministerului de Alimentare ungar au fost puşi
60.000 porci (pentru a se tăia câte 300 pe zi, pentru nevoile oraşului); din zona
aflată la est de Tisa au fost aduse şi predate aceluiaşi minister 10.000 vagoane
cu cartofi. S-a asigurat, de asemenea, hrană îndestulătoare spitalelor şi
sanatoriilor, iar depozitele cu alimente dosite de trupele Armatei Roşii au fost
predate autorităţilor ungare. Pentru buna funcţionare a transporturilor au fost
înfiinţate 4 trenuri zilnice ce aduceau alimente şi alte provizii, având prioritate
chiar faţă de transporturile militare. În sfărşit, aşa cum se consemna în finalul
raportului-sinteză, Comandamentul român a luat măsurile necesare pentru a se
permite exRortul vinului din Ungaria în Austria, în schimbul compensaţiilor
alimentare .
În vreme ce autorităţile române de ocupaţie luau asemenea măsuri
benefice în scopul rezolvării gravelor probleme alimentare cu care se confrunta
populaţia Budapestei, acţiunea de denigrare şi dezinformare dusă cu obstinaţie
de cercurile şovine maghiare, sub tutela unor diplomaţi occidentali, continua în
forme de-a dreptul monstruoase. Acelaşi H.C. Hoover, amintit mai înainte,
într-un interviu acordat ziariştilor americani la 21 august 1919, declara, cu
nedisimulat cinism, că "românii au ridicat opt camioane încărcate cu lapte de la
spitalul de copii din Budapesta. A doua zi au murit optsprezece copii fiindcă nu
era nimic să li se dea de mâncare". Ancheta întreprinsă avea însă să
demonstreze falsitatea ştirii 24 •
Dacă asigurarea aprovizionării cu produse alimentare a locuitorilor
oraşelor şi comunelor ungare a constituit preocuparea majoră şi de primă
urgenţă a autorităţilor militare române de ocupaţie, nu le-au fost străine acestora
nici celelalte domenii ale vieţii sociale şi economice, în care s-au implicat cu
acelaşi spirit de înţelegere şi omenie. Gesturile pline de bunăvoinţă ale
românilor, izvorâte din dorinţa sinceră de a veni în ajutorul celor loviţi de
calamităţile unui război, care pentru poporul ungar durase vreme de cinci ani,
au avut un ecou favorabil în rândul opiniei publice, contrastând total cu
comportamentul brutal, arogant şi spoliator al forţelor de ocupaţie germane şi
austro-ungare pe teritoriul României în anii 1916-1918. Stau mărturie, în acest
sens, nenumărate consemnări din acel timp, la unele din ele referindu-ne în
continuare25 .
La 23 septembrie 1919, primarul oraşului Szolnok, dr. Spett Emo,
aducea la cunoştinţa locuitorilor, printr-o "înştiinţare", că Divizia 20 română a
înfiinţat pentru săracii din acel oraş un serviciu de consultaţii medicale gratuite,
"în clădirea Grossmann dintre biserica catolică şi cea evreiască", unde vor fi

23

Ibidem, p. 314.
Ibidem, p. 315.
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Ibidem, p. 317.
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trataţi bărbaţii, femeile şi copiii 26 .
În acele zile, consecventă practicilor denigratoare binecunoscute,

de peste hotare răspândea ştirea calomnioasă că armata
a ridicat din Ungaria instalaţia unui spital de copii.
"Asiguraţi Conferinţa - i se telegrafia lui N. Mişu la Paris - că o anchetă
militară ordonată a constatat: medicii-şefi ai spitalelor de copii din Budapesta
au declarat în scris că nici un român, nici o autoritate românească nu au ridicat
nici un medicament, pansament sau alte materiale sanitare de la aceste spitale.
Colonelul american Yates s-a asigurat personal de aceasta". Realitatea era cu
totul alta decât cea prezentată de propaganda antiromânească. În depozitele din
Budapesta se aflau imense cantităţi de material sanitar jefuit de pe teritoriul
României. Comisia de inspecţie a descoperit un mare număr de lăzi încă
nedesfăcute cu materiale luate de la Direcţia Generală Sanitară română, de la
diverşi farmacişti particulari din Bucureşti, ca şi mari cantităţi de vată
"capturată" de la Buftea. În raportul prezentat de generalul-medic dr. Nicolae
Vicol, şeful Serviciului Sanitar de la Marele Cartier General, se constata că
"toate spitalele civile din România ocupată şi toate spitalele noastre militare au
fost prădate cu totul de duşman; în parte chiar şi Spitalul Brâncovenesc".
Întrucât o mare parte din aceste materiale fusese găsită în spitalele civile din
Budapesta, comisia de inventariere a hotărât să lase aceste obiecte respectivelor
spitale (de exemplu 80.000 cearşafuri, din care 30.000 bucăţi s-au dat unui
singur spital), "dorind a fi superiori duşmanului în procedee civilizate" 27 .
La scurtă vreme după cartiruirea trupelor şi comandamentelor române în
diferite garnizoane din teritoriul intrat sub autoritatea militară a acestora, pe
măsură ce viaţa social- economică reintra în normal -nu fără concursul masiv
al "ocupanţilor, temerile faţă de eventuale, acte de răzbunare din partea
românilor au dispărut aproape în totalitate, făcând loc unor neaşteptate
sentimente de admiraţie şi recunoştinţă. Pentru o evaluare corectă a caracterului
şi consecinţelor reale ale ocupării de către armata română a unei părţi
importante din teritoriul Ungariei este necesară evidenţierea poziţiei
autorităţilor militare române faţă de viaţa politică internă, neimplicarea
acestora, ca factor de presiune, în disputele dintre diferite partide sau organizaţii
politice ungare 28 .
Este cunoscut faptul că, la scurt timp după intrarea armatei române în
Budapesta, cercurile de dreapta, cu ajutorul jandarmilor unguri, au reuşit, la 6
august 1919, printr-o lovitură de stat să răstoarne guvernul social-democrat
condus de Peidl Gyula, deşi românii intraseră în tratative cu acesta. După
arestarea membrilor acestuia, arhiducele Joseph a fost proclamat "regent", iar
propaganda
română de

şovină

ocupaţie

26

Ibidem.
Ibidem, p. 318.
28
Ibidem, p. 319.
27
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Friedrich Istvan a fost desemnat prim-ministru. Guvernul său se sprijinea pe
elementele social-creştine şi promova o politică dură, intenţionând să execute
represalii de proporţii împotriva foştilor susţinători ai "Republicii Sfaturilor".
Noua echipă guvernamentală "nu s-a putut deda însă la represalii sângeroase
din cauza măsurilor de ordine impuse de români". Fără a se amesteca în viaţa
politică internă a Ungariei, autorităţile militare române, interesate în păstrarea
ordinii civile, au luat măsuri pentru a se interzice orice vărsare de sânge. În
consecinţă, ele au luat apărarea populaţiei evreieşti, ameninţată cu progromuri
ca pedeapsă pentru simpatiile ce le manifestase faţă de comuniştii lui Kun Bela,
dar şi a numeroşilor revoluţionari arestaţi după prăbuşirea regimului politic
condus de comunişti 29 •
Cu toate acestea, nu de puţine ori, românii au fost acuzaţi de Consiliul
Suprem Aliat că au favorizat ascensiunea politică a arhiducelui Joseph. Ion 1. C.
Brătianu a respins categoric aceste acuzaţii. "El - nota însărciantul cu afaceri al
Franţei la Bucureşti - s-a ridicat în special împotriva reproşului de a fi favorizat
luarea puterii de către ducele Joseph; interesul României rezidă în constituirea
unui guvern democrat care să se consacre reorganizării interne şi nu a unui
guvern aristocrat, care ar avea prin forţa împrejurărilor tendinţe şovine (şi)
imperialiste" 30 .
Grupările politice ungare cu orientări democratice au recunoscut rolul
moderator al autorităţilor române de ocupaţie şi au apreciat prezenţa armatei
române ca o garanţie a liniştii sociale şi a evitării oricăror excese extremiste.
Referindu-se la întrunirile organizate în ziua de 23 septembrie 1919 de Partidul
Social-Democrat Ungar pentru a protesta împotriva politicii guvernului
Friedrich, C. Diamandy informa printr-o telegramă pe membrii delegaţiei
române la Conferinţa de Pace de la Paris că, în cadrul acestor adunări,
desfăşurate în perfectă ordine, "au fost adresate mulţumiri armatei române de
diverşi oratori, care au relevat regimul de libertate politică ce domneşte sub
ocupaţia română" 31 •

În atmosfera politică din Ungaria acelor ani, caracterizată prin
numeroase confuzii şi incertitudini, dar şi de căutări de soluţii pentru ieşirea din
criză, au fost formulate programe diverse, s-au făcut proiecte felurite, mai mult
sau mai puţin realiste, apărând chiar unele bizarerii lipsite total de suport istoric.
Ilustrativă în acest sens pare şi relatarea ministrului român la Budapesta despre
discuţiile purtate cu ofiţeri din armata ungară, care s-au pronunţat pentru "o
apropiere şi chiar uniune personală a Ungariei cu România, sub un principe
român". Interlocutorii săi erau convinşi că arhiducele Joseph ar fi consimţit să
29
30

31

România în anii primului război mondial, p. 369.
Ibidem, p. 370.
Ibidem, p. 372.
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fie "înalt guvernator palatin, schimbându-şi numele de Habsburg în cel de
Lotharingen" 32 .
Activitatea Comandamentului român din Budapesta, menită a sprijini
eforturile autorităţilor ungare pentru relansarea vieţii economice şi instaurarea
unui climat politic normal, a fost, însă, deseori obstrucţionată de chiar membrii
Comisiei Militare Interaliate. Deşi în repetate rânduri au fost nevoiţi să
recunoască meritele armatei române în redresarea situaţiei alimentare a
populaţiei, reprezentanţii britanic, italian şi american în această comisie,
puternic influenţaţi de cercurile politice de dreapta, revanşarde au făcut presiuni
şi demersuri diplomatice pentru a grăbi retragerea armatei române din Ungaria
şi aducerea la putere a amiralului Horthy. O confirma şi generalul Victor Petin,
ataşatul militar al Franţei la Bucureşti, într-un raport din 30 august 1919, trimis
Ministerului de Război de la Paris, în care relata o convorbire avută cu C.
Diamandy. Indignat de atitudinea Comisiei Militare Interaliate de la Budapesta
faţă de români, de modul în care guvernele aliate erau dezinformate, prin note
instigatoare, diplomatul român declarase interlocutorului său: "în orice caz, să
se ţină bine seama: când paharul va fi plin, noi vom pleca din Ungaria şi
Antanta va fi răspunzătoare în faţa lumii întregi de dezordinele şi de masacrele
ce vor avea loc după plecarea noastră. Referindu-se la intenţiile amiralului
englez Ernst Charles Troubridge, după plecarea trupelor române din Ungaria, C.
Diamandy avertiza: "E ştiut bine că amiralul Troubridge se face forte să
transforme în cenuşă cartierele muncitoreşti, bombardându-le cu monitoareale
sale, dar aceasta nu este deloc o soluţie" 33 .
Aprecierea înaltului comisar al guvernului român la Budapesta nu era
câtuşi de puţin exagerată. Ministrul plenipotenţiar al Franţei la Bucureşti, SaintAulaire, informa Parisul la 1O septembrie 1919, în legătură cu aceste poziţii
divergente ale Aliaţilor: "După informaţii din sursă serioasă, atitudinea
amiralului englez este inspirată de simpatia sa pentru aristocraţii unguri cărora
le doreşte întoarcerea la putere. [... ] însărcinatul cu afaceri al Angliei la
Bucureşti, Frank Rattigan, care îl consideră pe amiralului Troubridge ca un
agitator periculos, a avertizat Foreign Office-ul contra intrigilor sale".
Diplomatul englez, ca şi cel francez, exprimase guvernului său opinia că
evacuarea prematură a Ungariei de către trupele române ar fi însemnat o
catastrofă pentru Antanta, deoarece ar fi lăsat Europa Centrală pradă a anarhiei.
Nu întâmplător C. Diamandy se adresa generalului C. Prezan, şeful Marelui
Cartier General, la finele lunii septembrie 1919, cu rugămintea ca "în privinţa
eliberării prizonierilor unguri, hotărâtă în principiu, să amânaţi încă predarea lor
guvernului actual, care nu inspiră încredere suficientă şi care ar putea să se
Constantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României 1916-1919, Ediţia a 11-a,
voi. Il, Editura Casa Şcoalelor, f.a., p. 397.
33
Ibidem, p. 398.
32
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dedea la persecuţii politice, ceea ce ar fi suficient în defavoarea noastră" 34 .
Într-adevăr, reorganizarea armatei naţionale ungare - după dezastrul
suferit de trupele roşii ale lui Kun Bela -, precum şi refacerea jandarmeriei
constituiau problemele stringente de rezolvarea cărora depindea stabilirea
momentului când armata română de ocupaţie putea să înceapă evacuarea
Ungariei. În această privinţă, cercurile politice şi militare româneşti au răspuns
întotdeauna prompt şi favorabil cerinţelor Comisiei Militare Interaliate de la
Budapesta şi au acordat sprijin "pentru reînfiinţarea şi reorganizarea
jandarmeriei şi armatei naţionale ungare", Comandamentul armatei române de
ocupaţie primind dispoz~ii să asigure şi armamentul necesar înzestrării noilor
structuri militare ungare 3 •
De asemenea, în scopul facilitării procesului de reorganizare a armatei
ungare, Marele Cartier General român a transmis Comandamentului din
Transilvania ordinul conform căruia forţele de ocupaţie trebuiau să evacueze o
parte din teritoriul de la vest de Dunăre. "Armata ungară aflată în curs de
organizare - se menţiona în ordinul mai sus amintit -, luându-şi angajamentul
ca prin forţa de care dispune să menţină ordinea în teritoriul ocupat de către
trupele noastre la vest de Dunăre, Marele Cartier General face cunoscut
Comandamentului Trupelor din Transilvania că în principiu admite cererea
Misiunii Militare Interaliate relativ la predarea către autorităţile ungare a unei
părţi din teritoriul ocupat de trupele noastre la vest de Dunăre. [... ] Trupele
noastre, după predarea şi evacuarea teritoriului, se vor opri şi vor forma un cap
de pod la 20- 30 km vest de Budapesta, în faţa căruia va rămâne o zonă neutră
de cel puţin 5 km" 36 .
Pentru executarea ordinului primit, Comandamentul Trupelor din
Transilvania a emis, la 28 septembrie 1919, Ordinul de operaţii nr. 28.
Evacuarea urma să se execute conform unui program pe zile cu menţinerea unei
linii de demarcaţie "pe care trupele ungare nu vor depăşi-o până la ora ce li se
va comunica de către delegaţii Misiunii Militare Interaliate". Activitatea
ordonată avea să înceapă la 4 octombrie 1919, când au fost evacuate şi predate
fără nici un incident de armata română localităţile Gyor, Varsîny, Zirk şi
Veszprem. La 10 octombrie 1919, trupele române se aflau pe noul aliniament,
stabilit de comun acord de Comisia Militară Interaliată şi Comandamentul
Trupelor din Transilvania37 •
Sprijinul efectiv acordat pentru reorganizarea instituţiei militare
Generalul G.D. Mărdărescu, Campania pentru desrobirea Ardealului şi ocuparea Budapestei
(1918-1919), Bucureşti, 1921, pp. 82-83.
35
Ibidem, p. 84.
36
Ibidem, p. 85.
37
Arhivele Ministerului Afacerilor Externe (în continuare M.A.E.) fond Convenţii 9U, 19211922, f. 181.
34
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naţionale

ungare nu a presupus amestecul în problemele interne privind
încadrarea cu personal de comandă şi conducere a noilor
structuri militare din Ungaria. Chiar dacă au circulat unele zvonuri, potrivit
cărora românii 1-ar fi sprijinit pe Horthy Miklos să acceadă la comanda armatei
ungare, în realitate acest lucru nu s-a produs şi nici nu ar fi fost posibil să se
producă, deoarece activitatea de reorganizare a armatei s-a desfăşurat la Szeged,
în zona de ocupaţie franceză. Încă de la jumătatea lunii septembrie 1919, C.
Diamandy primea informaţii foarte sigure că armata naţională maghiară de sub
comanda amiralului Horthy dispunea de un material de război considerabil
(arme, tunuri, muniţii), care nu putuse fi capturat din cauză că se găsea ascuns
în regiunea neocupată din vestul Ungariei 38 .
Prezenţa armatei române pe teritoriul Ungariei s-a datorat politicii
nefaste a cercurilor conducătoare de la Budapesta de a ignora hotărârea legitimă
a românilor din 1 Decembrie 1918, de unire a Transilvaniei cu România,
recurgând la calea brutală a războiului pentru zădărnicirea acestei uniri. Aşa
cum au dorit guvernanţii Ungariei, armele au vorbit, iar armata română a probat
în luptă întreaga sa capacitate combativă, respingând trupele agresoare
maghiare şi ocupând temporar o bună parte a teritoriului inamic. Încă din prima
jumătate a lunii septembrie 1919, din punct de vedere al înaltului Comandament
român, prezenţa armatei sale în Un5aria nu mai era necesară, obiectivul
strategic politico-militar fiind îndeplinit 9 .
La 9 septembrie 1919, Ion I.C. Brătianu a trimis la Budapesta o
telegramă, prin care se cerea ca, de comun acord, C. Diamandy şi generalul
Mărdărescu să stabilească data retragerii şi să transmită la Paris un comunicat
pentru presă din care să reiasă că: "în faţa atitudinii Consiliului celor Patru în
chestiunile Ungariei şi pentru a evita motive de neînţelegere, România a decis
să-şi retragă trupele de ocupaţie" 40 •
Intenţia românilor de a evacua Budapesta a stârnit reacţii imediate în
lumea diplomaţilor. Saint-Aulaire, ministrul plenipotenţiar al Franţei la
Bucureşti, telegrafia la 10 septembrie 1919 la Quai d'Orsay că atât el cât şi
însărcinatul cu afaceri al Marii Britanii considerau prematură evacuarea
Ungariei de către trupele române, deoarece "ar fi o catastrofă pentru Antanta,
căci ar avea în mod inevitabil drept consecinţă de a lăsa Europa Centrală în
anarhie" 41 .
Generalul Franchet d'Esperey, discutând problema retragerii armatei
române din Budapesta cu diplomatul Victor Antonescu, sfătuia "România de a
nu părăsi imediat Budapesta, căci lipsa de alimente se face deosebit de simţită şi
configuraţia şi

38

Ibidem,
Ibidem,
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Ibidem,
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Ibidem,
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sunt lăsaţi acolo 4 generali aliaţi, fără arme, în mijlocul unei populaţii
înfometate, gata să se revolte" 42 •
Îngrijorarea pentru consecinţele grave ce le-ar fi avut retragerea armatei
române din Ungaria, înainte de stabilizarea politică internă, fusese clar
manifestată chiar de mulţi oameni politici unguri. În cursul unei convorbiri a
înaltului comisar român la Budapesta cu o delegaţie a Partidului SocialDemocrat, fruntaşii acestui partid Garami Emo şi Peidl Gyula exprimaseră
temerea că, dacă trupele române ar fi părăsit brusc capitala ungară, "garda albă
şi elementele reacţionare" s-ar fi dedat la excese şi persecuţii sociale. După
părerea lor, relata C. Diamandy într-o telegramă adresată prim-ministrului de la
Bucureşti, "plecarea pripită a trupelor noastre [... ] ar avea un aspect defavorabil
României dacă am lăsa în urma noastră o situaţie politică internă nesănătoasă şi
o instabilitate primejdioasă". Această poziţie realistă a autorităţilor române de
ocupaţie era remarcată şi de presa străină. Cunoscutul cotidian francez "Le
Matin" publica, sub semnătura directorului său, Jules-Auguste Sauerwein, un
interviu luat aceluiaşi lider socialist Garamin, acesta solicita premierului
Clemenceau ca, după retragerea armatei române, să ocupe Ungaria cu forţe de
poliţie interaliate, sub comandament de preferinţă francez. Totodată, el pleda
stăruitor pentru o înţelegere imediată cu statele vecine. În finalul articolului,
cunoscutul gazetar francez conchidea: "Guvernul român, stăpân de fapt al
Ungariei, pare perfect hotărât să nu evacueze ţara decât lăsând în urma sa un
guvern democratic, străin atât de şovinism, cât şi de bolşevism" 43 •
La finele lunii octombrie 1919, comandamentul Grupului General
Moşoiu raporta că în zona sa de responsabilitate locuitorii satelor şi oraşelor se
tem că după plecarea trupelor române "va reîncepe comunismul". Cel mai mult
se temeau evreii, care se aşteptau la pogromuri sângeroase antisemite, cei din
localitatea Kecskemet trimiţând chiar o delegaţie la comandament cu
rugămintea de a fi luaţi odată cu unităţile armatei române în caz de plecare. "În
zona în care s-au retras trupele noastre - continua raportul - populaţia a
manifestat laudă la adresa trupelor noastre pentru conduita lor", spre deosebire
de trupele horthyste care nu erau primite cu simpatie, ci cu teamă 4 .
Întrucât s-a apreciat şi de către reprezentanţii puterilor Antantei că nu
era posibilă o retragere a armatei române în luna septembrie 1919, deoarece nu
erau asigurate încă deplin liniştea şi securitatea populaţiei, această operaţie a
fost amânată până când Poliţia ungară urma să fie complet organizată. Ulterior,
la 15 octombrie 1919, Misiunea Militară Interaliată a mai solicitat concursul
armatei române până când se va constitui şi cea de-a treia divizie ungară.
Consecvent în hotărârea sa de a nu prelungi în mod inutil ocupaţia militară pe
42
43
44
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teritoriul Ungariei, guvernul român a decis luarea măsurilor pregătitoare pentru
evacuarea trupelor sale dincolo de Ti sa45 .
Totodată, guvernul român a trimis, la 16 octombrie 1919, o notă
Consiliului Suprem Aliat prin care a făcut cunoscut că este absolut necesară
retragerea trupelor române din Ungaria, dar că doreşte să execute această
operaţie în perfectă înţelegere cu Aliaţii. "Retragerea armatei române pe linia de
graniţă fixată de Consiliul Suprem ca frontieră politică definitivă în Ungaria şi
România- preciza prim-ministrul Artur Văitoianu în Nota adresată lui Georges
Clemenceau - va fi ordonată de guvern fără nici o rezervă, căci şi guvernul are
tot interesul să-şi aibe armata între graniţele sale proprii, îndată ce maghiarii vor
fi dovedit că sunt gata a respecta hotărârile Conferinţei şi dispun de destulă
forţă morală şi materială spre a le valida. Astfel s-ar evita atât pericolul unei
dezordonări, în urma unei evacuări precipitate, cât şi un nou atac maghiar prin
surprindere, ca şi violentarea crudă a populaţiei române, slovace, ba chiar şi
maghiare de dincoace de Tisa, prin armata regalistă maghiară" 46 •
La 20 octombrie 1919, înaltul comisar român de la Budapesta înainta
preşedintelui Consiliului Militar Interaliat un memoriu în care îi aducea la
cunoştinţă hotărârea României de a-şi retrage armata, insistând asupra
necesităţii, "de primă urgenţă", ca trupe locale să înlocuiască pe soldaţii români.
Solicitând în acest scop urgentarea organizării jandarmeriei ungare, C.
Diamandy informa că din partea Comandamentului român au fost puse la
dispoziţia Comisiei Interaliate armele şi muniţiile necesare 47 •
Una dintre problemele ce trebuiau rezolvate încă înainte de plecarea
trupelor române de pe teritoriul Ungariei era şi aceea a prizonierilor maghiari
capturaţi pe timpul luptelor cu armata lui Kun Bela. Deşi la 1 octombrie 1919
Marele Cartier General al armatei române comunicase lui C. Diamandy că
iniţiase măsuri, în sensul ca toţi prizonierii să fie predaţi guvernului ungar cu
două zile înaintea evacuării teritoriului, problema nu a putut fi rezolvată atunci.
La 9 noiembrie 1919, Comandamentul român, din dorinţa de a trimite, un
moment mai devreme, la casele lor pe prizonierii maghiari, dar "temându-se că
aceştia să nu fie obiect al persecuţiilor politice din partea guvernului actual al
Ungariei, precum şi dintr-un scop umanitar, a hotărât să-i încredinţeze Comisiei
Militare Interaliate de la Budapesta" 48 .
La 11 noiembrie 1919, generalul Mărdărescu şi înaltul comisar al
guvernului român C. Diamandy adresau populaţiei ungare o ultimă Proclamaţie,
prin care anunţau retragerea armatei române şi evacuarea Budapestei. "Părăsind
capitala Ungariei- declarau autorii- România ţine să afirme că după ce a fost
Apud, România în anii Primului Război Mondial, voi. 2, p. 667.
Ibidem.
47
Ibidem, p. 670.
48
Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan, op.cit., pp. 321-324.
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atacată

pe Tisa, atac care a motivat acţiunea sa, ea nu a fost condusă decât de
legitima apărare, ca şi de necesităţile militare. Orice idee de persecuţie sau de
revanşă i-a fost complet străină. Erau amintite, în continuare, strădaniile
autorităţilor militare române de a uşura regimul de ocupaţie, ca şi "viaţa
populaţiei nefericite", şi se adresau urări poporului ungar pentru o grabnică
restabilire a ordinii şi evitarea oricăror persecuţii politice, sociale sau
religioase 49 .
A doua zi, la ora 13.00, atât generalul Gheorghe Mărdărescu, cât şi
Constantin Diamandy au părăsit Budapesta. Se impunea stabilirea în mod
realist, în funcţie de stadiul refacerii vieţii politice şi militare din Ungaria, a
momentului în care putea începe revenirea armatei române în ţară. În urmă nu
trebuia să rămână o situaţie explozivă, generatoare de instabilitate politică şi
militară. De asemenea, prezenta importanţă rezolvarea corectă a problemelor
legate de modul concret în care se efectua predarea localităţilor, printre care
chiar capitala - Budapesta - şi multe alte oraşe mari, precum şi trecerea acelor
prerogative ale autorităţilor locale şi centrale, ce intraseră în competenţa
organelor militare româneşti pe durata ocupaţiei, asupra reprezentanţilor militari
şi civili unguri. Pe lângă toate acestea se adăuga necesitatea stabilirii măsurilor
pentru siguranţa marşului şi respectarea spaţiului despărţitor dintre trapele
române şi cele ungare pe timpul deplasării şi staţionării pe aliniamentele
dinainte stabilite, astfel încât să fie eliminată orice posibilitate de contact între
unităţile şi subunităţile celor două armate 50 .
Pregătirile în vederea aducerii trupelor noastre din Ungaria pe teritoriul
naţional au constituit pentru oficialităţile române subiectul unei intense
activităţi pe plan diplomatic, în conformitate cu instrucţiunile primite de la
Bucureşti, reprezentanţii români la Conferinţa de Pace au contactat pe generalul
H. M. Berthelot, ca şi pe ministrul de Externe, Stephen Pichon, pentru a se
consulta asupra "necesităţii retragerii cât mai-curând posibil a trupelor noastre
din Budapesta şi asupra situaţiei politice din Ungaria". Acceptând ideea
necesităţii retragerii militare efective de pe teritoriul ungar, atât Berthelot, cât şi
Pichon şi-au exprimat şi ei îngrijorarea că "o retragere precipitată a trupelor
noastre ar fi o nenorocire", dacă aceasta s-ar efectua înainte ca forţelor de
ordine unFare să aibă capacitatea de a prelua controlul situaţiei din interiorul
Ungariei 5 .
În aceste condiţii, Comandamentul Trupelor din Transilvania, în
înţelegere cu înaltul comisar al guvernului român la Budapesta şi cu Consiliul
Diligent al Transilvaniei, a fixat începerea operaţiei de aducere a armatei
române în ţară pentru ziua de 7 noiembrie 1919. În conformitate cu Ordinul de
49
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operaţii

nr. 33 al Comandamentului român, activitatea urma să se execute în
etape. Prima, între 7 şi 12 noiembrie 1919 (etapa pregătitoare), când
trebuiau evacuate la est de Tisa toate materialele aflate asupra trupelor - mai
puţin cele necesare unităţilor operative -, bolnavii aflaţi în infirmerii şi spitale.
De asemenea, trebuiau transportate în România ultimele unităţi din compunerea
diviziilor 6 şi 7 infanterie şi din brigăzile 11 şi 12 artilerie în această perioadă
au fost prevăzute mişcări de trupe, în scopul inducerii în eroare asupra
momentului real al începerii retragerii trupelor române. Se asigura, astfel,
securitatea operaţiilor din prima fază a evacuării 52 •
A doua etapă - cea a deplasării propriu-zise a trupelor -, cuprinsă între
12-23 noiembrie 1919, a început prin mutarea punctului de comandă al
Comandamentului Trupelor din Transilvania de la Budapesta la Oradea şi prin
acţiunea de evacuare a Budapestei, care s-a desfăşurat în deplină ordine şi s-a
terminat în seara zilei de 16 noiembrie 1919, când oraşul a fost predat Comisiei
Militare Interaliate şi autorităţilor ungare 53 .
Deplasarea trupelor române spre Tisa şi trecerea spaţiului şi localităţilor
evacuate sub controlul forţelor de ordine ungare s-au desfăşurat normal, fără să
survină incidente. Predarea localităţilor, instituţiilor publice aflate sub paza
forţelor române şi lagărelor de prizonieri s-a făcut pe bază de proces-verbal
încheiat în trei exemplare, din care unul era predat reprezentantului Comisiei
Militare Interaliate, al doilea autorităţilor locale, iar al treilea rămânea spre
păstrare asupra comandantului român care efectua predarea localităţii sau
obiectivului respectiv. Până în seara zilei de 18 noiembrie 1919 forţele române
au atins linia Miskolc, Fuzesabony, Erdotelek, Cegled, Nagykoros, Kecskemet,
Kiskunmajsa54 .
Pe parcursul zilelor de 21 şi 22 noiembrie 1919, au trecut Ti sa Divizia 2
Vânători, inclusiv forţele ce asiguraseră protecţia la Szolnok, şi Brigada 50
infanterie, pe la Csongrăd. Pe malul stâng al Tisei, forţele Diviziei 2 Vânători
au fost dislocate în zona Tiszaszajol, Torokszentmiklos, Fegyvemek, iar cele ale
Brigăzii 50 Infanterie în localitatea Szentes şi în împrejurimi. După trecerea
armatei române la est de Tisa, Comandamentul Trupelor din Transilvania, prin
Ordinul de operaţii nr. 34 din 25 noiembrie 1919, a dispus o nouă împărţire a
teritoriului dintre râu şi Carpaţi, organizând trei zone: 1. Zona Grupului Tisa; 2.
Zona de supraveghere a Corpului 6 armată; 3. Zona de supraveghere a Corpului
7 armată 55 •
două

Generalul G.D. Mărdărescu, op.cit., p. 139.
Apud, România în anii Primului Război Mondial, p. 673.
54
Desăvârşirea unităţii naţional-statale, a poporului român. Recunoaşterea ei internaţională.
1918. Documente interne şi externe (1918-1920), voi. IV, Bucureşti, 1986, pp. 79-80.
55
Lt.colonel, Constantin Drăgănescu, Campaniile armatei române din 184811849 şi 1919 în
Transilvania şi Ungaria, Bucureşti, 1930, p. 284.
52
53
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Situaţia din zona de operaţii a grupurilor Tisa, Corpul 6 armată şi Corpul
7 armată a rămas neschimbată până la începutul lunii februarie 1920, când
Marele Cartier General român a emis Ordinul nr. 6 718 privind revenirea în
totalitate a armatei sale pe teritoriul naţional. Pe această bază, Comandamentul
Trupelor din Transilvania, după ce a luat legătura cu reprezentanţii Misiunii
Militare Interaliate de la Budapesta pentru a se stabili de comun acord data
începerii retragerii ultimelor trupe române şi zonele neutre dintre forţele române
şi ungare, a emis, la rândulsău, la 16 februarie 1920, Ordinul de operaţii nr. 35,
în care erau detaliate toate activităţile pentru aducerea în ţară a forţelor
Grupului Tisa. Astfel, erau consemnate aspectele privind conlucrarea cu
reprezentanţii Misiunii Militare Interaliate de la Budapesta, etapele deplasării,
graficele zilnice de marş, aliniamentele ce urmau a fi ocupate până la sosirea în
ţară, responsabilităţile şi misiunile comandamentelor şi trapelor angajate în
operaţie. De asemenea, s-a subliniat că: "Predarea se va aranja în cele mai mici
detalii de către Grupul Tisa" 56 .
Deplasarea trupelor române de la Tisa până pe teritoriul naţional s-a
executat în patru etape, aşa cum s-a stabilit prin ordinul operativ al
Comandamentului Trupelor din Transilvania. În dimineaţa de 24 februarie
1920, Diviziile 20 şi 21 lnfanterie au început deplasarea ajungând, după două
zile de marş, la est de linia marcată de localităţile Cop, la nord şi Szentes, la
sud. Evacuarea zonei a continuat şi în următoarele zile sub supravegherea
Diviziei 1 Cavalerie. La sfârşitul lunii februarie 1920, Divizia 20 lnfanterie,
terminând regruparea fo~elor sale, a început deplasarea pe calea ferată spre
gamizoanele de reşedinţă .
În etapa a doua, care a început la 2 martie 1920, Divizia 21 Infanterie, în
marşul său spre ţară, a predat oraşele Hodmezovăsărhely, Szarvas şi Mezotur,
sub supravegherea Regimentului 1 Roşiori. Desfăşurarea normală, fără
incidente, a operaţiilor a permis respectarea strictă a graficelor zilnice, astfel că,
la 9 martie 1920, oraşul Puspokladany era predat şi el autorităţilor ungare. În
cea de-a treia etapă, 10-16 martie 1920, au fost trecute sub controlul puterilor
locale ungare o serie de noi localităţi - Kisvărda, Hajdunanas, Balmazujvaros,
Hajduboszormeny, inclusiv importantul centru urban Debrecen. Etapa a patra a
început la 17 martie 1920 şi a durat până la 30 martie 1920, dată de la care toate
trupele noastre se găseau pe teritoriul românesc 58 •
Efortul militar al României pe întreaga durată a ocupaţiei a fost
considerabil, cu atât mai mult cu cât armata sa a fost implicată în rezolvarea
unor probleme capitale cu care se confrunta poporul ungar - alimentarea cu
produse agricole, carburanţi, materii prime ş.a., reorganizarea jandarmeriei şi
56

Ibidem, p. 288.
Generalul G.D. Mărdărescu, op.cit., p. 147.
58
Apud, Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan, op.cit., p. 325.
57
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ungare, atenuarea măsurilor represive politice împotriva
regimului comunist al lui Kun Bela. Efectivul trupelor române
angajate în perioada 19 august - 4 octombrie 1919 s-a ridicat la 276.611 de
militari, din care 7.425 ofiţeri şi 269.186 trupă. Sumele destinate armatei
române pe timpul ocupaţiei s-au cifrat la 382.776.370 de lei şi 132.843.291 de
franci, ceea ce a însemnat pentru poporul român, aflat şi el la sfârşitul unei
perioade de 3 ani de război, un efort material şi financiar important 59 •
armatei

naţionale

susţinătorilor

59

A.M.R, fond Marele Stat Major, Serviciul Istoric, d. 24, f. 205.

294
https://biblioteca-digitala.ro

din Bulgaria
în documente militare româneşti (1919-1920)
Situaţia

Dr. George-Daniel UNGUREANU
The Situation from Bulgaria as reflected in Romanian Military Documents
(1919-1920)
Abstract
In the unstable and uncertain politica!, military and diplomatic context
following World War One the situation and evolutions from Bulgaria were very
important for the Romanian State due to its proximity and the bilateral territorial
dispute conceming Dobrudja. The hereby article analyzes a series of Romanian
military reports (notes, bulletins and syntheses) especially from September 1919 to
March 1920, regarding various aspects of the Bu1garian rea1ities. The main authors are
two Romanian officers It. Col. Constantin Bolintineanu (b. 1881 - d. 1950) and It.
Arthur M. Hol ban (b. 1891 - d. 1952), borth of whom would die in communist prisons.
Other two informants are the famous spy Mihail Moruzov (b. 1887 - d. 1940) and the
Bulgarian joumalist Zeko St. Kinov, from Bazargic!Dobric (Southem Dobrudja). The
dates, analyses and the predictions communicated by the four informants are correlated
with the contents of general publications (and encyclopaedias etc), written or translated
in Bulgarian, Romanian and English, on the history of Bulgaria, the history of the
Balkans and Romanian-Bulgarian relations during the Interwar period.
Key-words: information source, standard of living, state of mind, strikes, politica!
parties, military units.

Pe plan politic intern, perioada cuprinsă între finele anului 1918 şi data
de 21 mai 1920 se caracterizează, pentru Bulgaria, stat învins în Marele Război,
prin ascensiunea forţelor de stânga. Avem în vedere, primul rând, Uniunea
Naţională Agrară Bulgară (BZNS), condusă de Aleksandăr Stamboliiski (n.
1879 - d. 1923), apoi socialiştii radicali (strâmţii/tesniacii), care, în urma
Congresului din 25-27 mai 1919, fondează Partidului Comunist Bulgar (BKP) 1,
şi, într-o măsură mai mică, socialiştii moderaţi (largiilsiroki), care vor forma
Partidul Social-Democrat.
Astfel, la alegerile de la 17 august 1919, BZNS iese pe primul loc, cu
circa 30% din voturi şi 85 de mandate în Săbranje (Parlamentul unicameral
Istorija na Bă/garskata Komusticeska Partija, tretoto dopâlno izdanie, Sofija, Institut po
lstorija na B.K.P., 1981, p. 188-194.
1
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bulgart, în octombrie, Al. Stamboliiski formează un guvern dominat de
BZNS , iar după noi alegeri, desfăşurate în martie 1920, acelaşi om politic
4
formează un cabinet agrarian monocolor (21 mai 1920) •
Pe plan extern, cel mai important eveniment pentru Bulgaria este, fără
îndoială, semnarea Tratatului de la Neuilly-sur-Seine, la 27 noiembrie 1919,
prin care ţara, în virtutea înfrângerii în război, pierde Tracia apuseană, implicit
ieşirea la Marea Egee, precum şi câteva regiuni strategice la graniţa de Vest,
este obligată la plata unei despăpbiri de război şi la limitarea drastică a forţelor
armate (cea. 20.000 de oameni) .
Pentru factorii de decizie români, evoluţiile politice interne din Bulgaria
prezentau importanţă atât datorită vecinătăţii directe, nemijlocite, a celor două
state sud-est europene, cât şi din cauza litigiului teritorial bilateral, recte, a
pretenţiilor bulgăreşti oficiale asupra întregii Dobroge, până la Gurile Dunării 6 •
Principalii autori de buletine şi sinteze informative despre situaţia din Bulgaria
şi Dobrogea, în această perioadă agitată, sunt în număr de patru, anume: lt.
Arthur Holban, lt. col. Constantin Bolintineanu, Mihail Moruzov şi jurnalistul
Zeko St. Kinov. Primii doi îndeplineau funcţia de ofiţeri de legătură ai armatei
române pe lângă trupele Antantei staţionate pe teritoriul bulgar, relaţiile
diplomatice româno-bulgare fiind restabilite abia la finele anului 19207 •
Lt. Arthur Holban făcea parte dintr-o familie de frunte din nordul
Moldovei dintre Carpaţi şi Prut, fiind născut la 11 decembrie 1891, ca fiu al
ziaristului Mihai Holban şi al profesoarei Matilda Holban, în comuna Lozna,
ţinutul Herţa,judeţul Dorohoi (în perioadele 1940-1941 şi 1944-1991, U.R.S.S.,
iar după 1991, Republica Ucraina), sau, după alte surse, în oraşul elveţian
Lausanne. Cert este însă că a efectuat unele studii superioare la Geneva ( 19141916), după absolvirea Facultăţii de Drept a Universităţii din Iaşi. Între timp, în
anul de răscruce 1914, se căsătorise cu tânăra orfană de ambii părinţi Ioana
Donici, fiica scriitorului Nicolae Donici. Cuplul va avea cinci copii. Arthur
Holban, absolvent al Şcolii de Ofiţeri din Bucureşti, specializarea artilerie2

Barbara Jelavich, Istoria Balcanilor- secolul XX (1887-I982), traducere de Eugen Mihai
Institutul European 2000, p. 156; Stevan K. Pavlowitch, "Istoria Balcanilor
(1804-1945)", traducere de Andreea Doica, Iaşi, Polirom, 2002, p. 230.
3
Ta5o V. Ta5ev, Ministrite na Bălgarija (1879-1999). Enciklopedicen spravocnik, Sofija,
Akademicno Izdatelstvo "Profesor Marin Drinov" i Izdatelstvo na Ministerstvo na Otbranata
"Sv. Georgi Podenosec", 1999, p. 420-421, 574-575.
4
Ibidem.
5
Elena Statelova, Stojco Grăncarov, Istorija na nava Bălgarija (1878-1944), Sofija, Izdatelstva
Kă.Sta Anubis, 1999, p. 337-338.
6
Constantin Iordan, România relaţiile internaţionale din sud-estul european (1919-1924).
Probleme ale păcii, securităţii şi cooperării, Bucureşti, Editura Ali, 2001, p. 39.
7
Enciclopedia Statelor Lumii, ediţia XV, Bucureşti, Editura Meronia, 2016, p. 792.
Avădanei, laşi,
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geniu, promoţia 1913, a luat parte la campania din 1916, fiind rănit în braţul
drept la Turtucaia şi decorat atât cu Coroana României, cât şi cu Crucea de
război franceză. În perioada interbelică, avansează la gradul de căpitan,
lucrează ca ataşat comercial Legaţia română de la Londra ( 1930-1936),
reprezintă România la o serie de conferinţe ale Camerei Internaţionale de
Comerţ (Washington, Paris, Berlin, Madrid etc. (1930-1939), dar şi la
Societatea Naţiunilor, ca expert economic (1935-1939). Cunoştea limbile
franceză, germană şi engleză. În anii 1941-1942 este cercetat de către
Tribunalul Militar Bucureşti pentru ajutorarea prizonierilor sovietici şi atitudine
antifascistă, dar cazul este clasat, din lipsă de probe. După căderea regimului
Antonescu, lucrează inclusiv ca ofiţer de legătură pe lângă misiunea nordamericană a colonelului Crown (septembrie 1944). În anii regimului comunist
anti-naţional, este arestat, murind în închisoare, la 20 octombrie 1952 8 .
Lt. Col. Constantin Bolintineanu, născut la 25 decembrie 1881, luase
parte la război, în cadrul Regimentului 5 Călăraşi. În 1923, va fi avansat
colonel, în cadrul Regimentului 12 Roşiori, iar după instaurarea regimului
comunist, va avea un destin similar lui Arthur Holban, găsindu-şi moartea în
penitenciarul Văcăreşti, la 3 mai 19509 .
Personalitatea lui Mihail Moruzov (n. 1887 -d. 1940) este, în general,
cunoscută; amintim aici doar faptul că în 1920 a fost arestat şi pus sub acuzare
pentru spionaj în favoarea Rusiei şi a Bulgariei, dar eliberat ulterior, din lipsă de
probe 10 •
Cel de-al patrulea informator principal, Zeko St. Kinov din Bazargic,
avea să se remarce în anii interbelici în calitate de director al celui mai
important şi longeviv periodic din Cadrilaterul românesc, anume ziarul
"Dobrogea Nouă", apărut în întregul interval 1920-1940. Candidat din partea
Partidului Poporului la alegerile parlamentare din martie 1922, aderă, în iulie
1927, la Partidul Naţional Liberal 11 • Conform unei sinteze informative
româneşti din octombrie 1940, publicată de către cercetătorul Dan Cătănuş în
anul 2001, Kinov colaborase în anii interbelici (şi) cu structurile informative

Depozitul Central de Arhivă-Piteşti (în continuare se va cita D.C.A.-P.), fond Centru Militarcrt. 1339 (dosar personal), f. 1-16 ; zorilebucovinei.com, consultat la
30.09.2017
9
D.C.A.-P.,
fond
Memorii
Bătrâni,
litera
B,
col.,
crt.
21,
passirn;
www.procesulcomunismului.com, consultat la 30.09. 2017.
10
Wikipedia.ro, consultat la 30.09.2017.
11
George Ungureanu, Problema Cadrilaterului în contextul relaţiilor româna-bulgare (19191940), Brăila, Editura Istros, 2009, p. 100, 130, 131, 140.
8

oraş Bucureşti, căpitani,
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bulgare, fapt pentru care a fost răsplătit la scurt timp după revenirea Dobrogei
de Sud la Bulgaria 12 •
În primele luni ale anului 1919, informaţiile din Bulgaria sunt destul de
rare şi telegrafice; în schimb, documentele militare româneşti din această
perioadă includ o multitudine de rapoarte şi note despre situaţia din Dobrogea,
recte despre atacurile bandelor de comitagii bulgari, opoziţia populaţiei
bulgăreşti la revenirea administraţiei româneşti şi încercările parţial reuşite ale
unor cercuri bulgare de a câştiga simpatia şi încrederea ofiţerilor şi militarilor
francezi, britanici şi italieni dislocaţi în provincia dintre Dunăre şi Mare 13 .
Astfel, la 20 ianuarie 1919, Mihail Moruzov, şeful Brigăzii de Siguranţă
Tulcea, raporta către Direcţia Siguranţei Generale faptul că un mare număr de
etnici bulgari şi ruşi lipoveni, care dezertaseră în 1916 din armata română şi
colaboraseră cu ocupanţii până la 26 noiembrie 1918, se refugiau în Bulgaria
sau în Rusia Sovietică 14 •
Împotrivirea populaţiei bulgare la reinstaurarea administraţiei româneşti
se manifesta, în general, prin proteste violente, la care luau parte bărbaţi
înarmaţi cu pietre, bâte, arme albe, dar şi arme de foc, folosind femeile şi, mai
ales, copiii, drept scuturi umane, totul sub lozinca "Mai bine murim, decât să
ajungem din nou sub români!" 15 •
În absenţa armatei române, poliţia şi jandarmeria şi-au recunoscut în
repetate rânduri incapacitatea de a opri infiltrarea bandelor de comitagii,
precum şi de a combate zvonurile sporadice despre un iminent atac armat
bulgar 16 • Conform unui tabel, înaintat la 17 decembrie 1919 de către It. Holban
către Marele Cartier General, până la acea dată, un număr de 24 de funcţionari
români din Dobrogea fuseseră ucişi sau răniţi de către grupările înarmate
bulgăreşti; majoritatea victimelor erau jandarmi, dar, printre cei 24 de aflau şi
primarii din comunele Srebâma, Neculae Gheorghe, ucis la 18 mai 1919, şi
Kiose-Abdi, Dumitru Marcu, rănit în ziua de 13 iunie, acelaşi an 17 •
De menţionat faptul că, la începutul lunii septembrie 1919,
Comandamentul Trupelor Franceze din Cadrilater recomanda autorităţilor
Dan Cătănuş (editor), Cadrilaterul (1919-1940) - ideologie cominternistă şi iredentism
bulgar, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2001, doc. 171, p. 322.
13
Nicolina Ursu, Dobrogea în fata Conferintei de Pace de la Paris (1918-1919), în România în
ecuatia păcii şi a dictatului, coord. Gh. Nicolescu, Piteşti, Paralela 45, 2001, p. 111-122.
14
D.C.A.-P., fond Marele Cartier General (în continuare, se va cita M.C.G.), dosar nr. crt. 2897,
f. 52; a se vedea şi: Idem, fond Marele Stat Major- Biroul Ataşaţilor Militari (1896-1941),
dosar nr. crt.178, f. 9.
15
D.C.A.-P., fond M.C.G., dosar nr. crt. 2897, f. 64-75.
16
Ibidem, f. 16 şi următoarele; a se vedea şi DC.A.-P., fond M.C.G., dosar nr. crt. 2954, passim.
17
D.C.A.-P., fond Marele Stat Major-Biroul Ataşaţilor Militari 1896-1941 (în continuare, se va
cita M.St.M.-B.A.M.), dosar nr. crt. 178, f. 67-68.
12
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române din Dobrogea de Sud să sisteze recrutările, rechiziţiile şi colectarea
impozitelor, până la reglementarea definitivă a problemelor teritoriale românabulgare de către Forumul Păcii de la Paris 18 •
Revenind la situaţia din Bulgaria propriu-zisă şi la reflectarea acesteia în
documente militare româneşti, putem cita, în primul rând, din punct de vedere
cronologic, buletinul zilnic nr. 30/telegrama descifrată nr. 298 din 23
septembrie 1919, ora 19, document semnat de către locotenentul Hol ban.
Citând surse specializate franceze şi britanice, autorul buletinului informativ
menţiona preparativele secrete pentru declanşarea unei greve generale a
poştaşilor şi feroviarilor, în ziua de 28 septembrie 1919, în semn de protest faţă
de clauzele din proiectul de tratat de pace, dar consemna, la modul dubitativ,
zvonurile despre distribuirea 50.000 de arme de foc către populaţie şi comitagii,
la Sofia şi în vestul Bulgariei, cu complicitatea guvernului 19 • Două zile mai
târziu, acelaşi ofiţer român informează despre o mare manifestaţie socialistă de
protest împotriva Conferinţei de Pace de la Paris, desfăşurată la 24 septembrie,
la care luase cuvântul Vasil Kolarov (n. 1877- d. 1950). Vorbitorul chemase la
rezistenţă armată populară faJă de hotărârile Conferinţei, caracterizate ca un
ordin de sinucidere naţională 2 • La 28 septembrie, într-un alt buletin informativ,
erau consemnate începutul unor mişcări de stradă anti-monarhice non-violente,
iminenţa demisiei guvernului Teodor Teodorov, lipsa de disponibilitate a
tuturor partidelor politice pentru semnarea Tratatului de Pace şi convocarea
sesiunii parlamentare extraordinare, la 2 octombrie21 •
În ajunul formării primului guvern Al. Stamboliiski, It. Holban raporta
de la Sofia: "Azi dimineaţă, Stamboliiski, şeful partidului agrarian, a fost
însărcinat să formeze noul guvern. Este probabil ca în acesta să intre socialiştii
moderaţi. Stambulinski (sic!) s-a împăcat cu regele, astfel încât nu mai poate fi
vorba de republică, în acest moment. Programul lui va fi: iscălirea Tratatului de
Pace şi lupta contra tesniacilor"22 . În realitate, respins de comunişti şi de
socialiştii moderaţi, Al. Stamboliiski a colaborat cu populaTii 1i liberalprogresiştii (Mihail Madzarov, Atanas Burov şi Stojan Danevi , care se
opuseseră şi ei participării la război alături de Puterile Centrale şi de Imperiul
Otoman.

18

Idem, fond M.C.G., dosar nr. crt. 2789, f. 25-27.
1bidem, dosar nr. crt. 2780, f. 10.
20
Ibidem, f. 9.
21
Ibidem, f. 6.
22
1bidem, f. 12.
23
Krăstjo Mancev, Jstorija na balkanskite narodi, vtoroto izdanie, T. 3, 1918-1945, Sofija,
Paradigma, 2008, p. 42.
19
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La 8 octombrie 1919, acelaşi Arthur Holban raporta de la Sofia că
"zilnic au loc consilii de miniştri, iar situaţia s-a liniştit, afară de agitaţiunile
socialiştilor" 24 .
Un raport mai amplu referitor la situaţia politică internă a fost înaintat
tot de It. Hol ban la 19 noiembrie 191925 .
Comunicarea clauzelor finale ale Tratatului de Pace avusese ca efecte
imediate, în opinia tânărului ofiţer român, prăbuşirea speranţelor de captare a
bunăvoinţei învingătorilor, precum şi apariţia "dorului de răzbunare". Autorul
raportului anticipa eludarea de către statul bulgar a clauzelor militare şi
încercările de apropiere de Rusia şi Serbia26 • Primul pronostic se va dovedi
corect, iar al doilea se va confirma doar parţial: Al. Stamboliiski a căutat
apropierea de Belgrad, încheind, în martie 1923, Tratatul de la Nis, ceea ce i-a
27
atras ura de moarte a iredentiştilor bulgaro-macedoneni ; politica faţă de Rusia
Sovietică a cunoscut unele oscilaţii şi ambiguităţi, un episod important fiind
restabilirea de facto a relaţiilor comerciale, în 1921 28 . Totuşi, efortul diplomatic
principal a fost orientat spre Franţa 29 •
În raportul din 19 noiembrie 1919 este redată o parte semnificativă a
discursului ţinut de către Dimităr Blagoev (n. 1856 - d. 1924) în Săbranje, în
care oratorul evocă revoluţia bolşevică generală, unitatea rasei bulgare,
libertatea naţionlă a Macedoniei, Dobrogei şi a Traciei, dar şi federaţia
socialistă balcanică. De asemenea, A. Holban prezintă structura socioprofesională a grupului parlamentar comunist, al doilea ca pondere în Săbranje.
Astfel, dintre cei 4 7 de deputaţi, numai 12 erau muncitori, deci cam un sfert,
mai mult de jumătate (29) fiind avocaţi, cărora li se adăugau doi comercianţi,
doi gazetari, un medic şi un profesor; ţăranii, clasa socială net majoritară în ţară,
erau cu totul nereprezentaţi. Comunismul era considerat de raportor ca lipsit de
atractivitate pentru ţărănimea bulgară, relativ prosperă 30 .
În politica externă, este consemnată atitudinea rezervată faţă de Ucraina,
mergând până la ruperea legăturilor diplomatice 31 , stabilite în vara anului

24

D.C.A.-P ., fond M.C.G., dosar nr. crt. 2780, f. 11.
Ibidem, f. 92-1 O1.
26
Ibidem, f. 92-94.
27
O prezentare sistematică a relaţiilor între guvernul Stamboliiski şi iredenta bulgaro25

macedoneană:

BZNS,

Aleksandăr

Stamboliiski i VMRO. Nepoznatata vojna,

ffedg.ovor i beleZki: .Coco Biljarski, Sofija, lzdatelstvo Aniko, 2009, passim.
C-tm Iordan, op.c1t., p. 122-125.
29
Ibidem, p. 114-116.
30
D.C.A.-P., fond M.C.G., dosar nr. crt. 2780, f. 95-97.
31
Ibidem, f. 100.
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1918 32 , când fusese încheiat şi un acord secret ucraineano-bulgar, îndreptat
împotriva României, prevăzând sprijin reciproc în privinţa ţlasarabiei,
respectiv, a Dobrogei 3 , element necunoscut însă de către ofiţer. InA privinţa
atitudinii bulgarilor faţă de vecinul de la nord, raportorul consemna: "In regulă
generală, presa bulgară caută să demonstreze că România nu este demnă de a fi
tratată ca putere civilizată, că nu vrea să semneze clauza referitoare la protecţia
minorităţilor, ca să poată întrebuinţa un regim asupritor faţă de ele" 34 •
Un alt buletin informativ, având acelaşi autor, priveşte situaţia militară a
Bulgariei, la începutul lunii decembrie 1919. Astfel, efectivele armatei fuseseră
diminuate, în cursul lunii noiembrie, cu 18 ofiţeri şi 434 de soldaţi, ajungând să
totalizeze, la data de 1 decembrie 1919, cinci generali, 2945 ofiţeri şi 42.556 de
soldaţi. În luna decembrie, s-au produs demisiile a trei generali, dintre cei cinci,
rămânând în activitate doar doi: Nerezov, şeful Statului Major General, aflat
însă în conflict cu fruntaşul agrarian Rajko Daskalov (n. 1886 - d. 1923) şi
Georgiev, şeful justiţiei militare. În finalul documentului, era consemnată o
ştire despre expedierea a 45.000 de arme de foc şi 24 de milioane de cartuşe,
depozitate iniţial în porturile Vama ~i Burgas, către armata lui Anton Denikin
(n. 1872 - d. 1947), cu vapoarele 5• De altfel, o notă informativă din 15
octombrie 1919 semnalase venirea în Bulgaria a generalului Benderov, de
origine etnică bulgară, trimis de către Denikin, pentru a recruta voluntari 36 •
lnformările lui Zeko Kinov din decembrie 1919 se referă la
intensificarea activităţilor comuniste în zona Vama şi la afirmarea componentei
de stânga în cadrul organizaţiilor subversive bulgaro-dobrogene. Astfel, la data
de 1 decembrie, Kinov transmitea, din Bazargic, următoarele: "Am informaţii
pozitive (confirmate/verificate, n.n.) că gruparea aşa-zis comunistă din Vama,
care este ştiut că se compune din socialişti, a primit instrucţiuni de la Sofia, ca
să ţină întruniri cât mai dese şi populate, prin care să protesteze din toate
puterile contra arestării tovarăşilor lor de la Filipopol (Plovdiv, n.n.), cu ocazia
ciocnirii sângeroase ce a avut loc în acelaşi oraş, împreună cu armata. La Vama,
printre socialişti, se vorbeşte că numărul comuniştilor căzuţi se ridică la peste
120, bărbaţi şi femei, în afară de răniţi, care sunt peste 200, deosebit de numărul
soldaţilor morţi şi răniţi" 37 • A doua informare, transmisă chiar în ziua de 2
decembrie, avea următorul conţinut: "Odată cu semnarea păcii cu Bulgaria,
comuniştii din această ţară, care, de fapt, duc o luptă (sic!) naţionalo-bulgaroMarija Mateeva, HristoTepavicarov, Diplomaticeski otnosenija na Bălgarija (1878-1988),
Sofija, Izdatelstvo na Bălgarskata Akademija na Naukite, 1989, p. 261.
33
Alain Ruze, Ukrainiens et Roumaines. IX-XX siec/es, Paris,Harmattan,l999, p.l98.
34
D.C.A.-P., fond M.C.G., dosar nr. crt. 2780, f. l 01.
35
1bidem, f. 73-75.
36
Idem, fond M.St.M.-B.A.M., dosar nr. crt. 178, f. 32.
37
Idem, fond M.C.G., dosar nr. crt. 2897, f. 7.
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revoluţionară,

pierzând orice speranţe, au început să se manifeste cât se poate
de violent. Întrunirile lor la Vama au devenit zilnice şi la ele asistă aderenţi din
ambele sexe, în număr mare. Nesupăraţi de nimeni, la aceste întruniri ei
propovăduiesc făţiş comunismul. Dovada despre aceasta este faptul că, în
noaptea de 29/30 noiembrie, au şi atacat posturile noastre de la punctul Saragea,
când au fost respinşi de focurile grănicerilor noştri. Acelaşi lucru se petrece în
întreaga Bulgarie, mai ales la Stara Zagora, unde se zice că comunismul este
mai bine organizat" 38 .
Pe lângă relativ surprinzătoarea identificare cu cauza românească a
informatorului de etnie bulgară, acesta sesizează adoptarea unor lozinci
naţionaliste de către comuniştii bulgari, dar comite o eroare atunci când scrie
despre disperarea acestora din urmă, ca efect al semnării Tratatului de la
Neuilly-sur-Seine. De fapt, eşecul lui Al. Stamboliiski şi al altor politicieni
necomunişti în a obţine ameliorarea clauzelor tratatului menţionat, eşec
consecutiv deciziei nefaste a regelui Ferdinand 1 de Saxa-Coburg Gotha (n.
1861 - d. 1948, 1887-1918, până în 1908, principe) şi a premierului Vasil
Radoslavov (n. 1854- d. 1929, în funcţie, în perioada 4 iulie 1913-21 iunie
1918)39 de a se alătura Puterilor Centrale în război (1915), a conferit un plus de
credibilitate şi atractivitate propagandei comuniste, gamisite cu elemente
naţionaliste şi rusofile/pan-slaviste. In fine, ascensiunea (reală, de fapt) a stângii
în cadrul organizaţiilor bulgaro-dobrogene este prezentată doar la modul
general de către informator, de aceea, considerăm utile câteva precizări în acest
sens.
Între 21 şi 25 noiembrie 1919, la Vama, se desfăşurase Adunarea
Generală Dobrogeană, cu participarea a 217 delegaţi, reuniune care consemnase
victoria grupărilor de stânga, anume comuniştii şi adepţii lui Petăr Vicev (n.
1884- d. 1933), în cadrul iredentei bulgaro-dobrogene. Rezoluţia adoptată cu
acest prilej includea, în trei rânduri, sintagma "Dobrogea unitară, suverană şi
independentă", însoţită de lozinca "Dobrogea pentru dobrogeni!", precum şi de
apelul la solidaritate între diferitele grupuri etnice din provincie, enumerate în
următoarea (stranie) ordine: bulgari, turci, ruşi,evrei, români etc. 40 • Tot în 1919
şi tot la Vama, a fost organizat Comitetul Revoluţionar Dobrogean, de orientare
comunistă, care edita şi o publicaţie de tip buletin, ajunsă în aprilie 1920 la
numărul 12, cuprinzând atacuri virulente la adresa burgheziei române, dar şi
bulgare, precum şi relatări ample despre succesele Armatei Roşii şi ale trupelor
kemaliste. De asemenea, Comitetul a editat şi o serie de manifeste în favoarea

38

Ibidem, f. 5.
T.V. Ta5ev, op.cit., p. 387-389, 570-571.
40
G. Ungureanu, op.cit., p. 171.
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unei republici de tip sovietic, inclusiv un manifest în limba turcă, sens cu
caractere arabe 41 •
O altă sinteză informativă mai amplă, semnată de către It. Holban, este
datată 3 februarie 192042 . Între timp, fusese semnat Tratatul de la N euilly-surSeine, social-democraţii şi comuniştii iniţiaseră o grevă generală, la 24
decembrie 1919, şi începuse campania electorală pentru alegerile parlamentare
din martie.
Raportorul român arată că viaţa economică a Bulgariei era complet
dezorganizată din cauza grevei generale a lucrătorilor de la Căile Ferate, Poştă
şi Telegraf. Cererile greviştilor (creşterea salariilor, stabilirea unor preţuri
preferenţiale pentru muncitori, mărirea raţiei de pâine, suprimarea cenzurii şi a
stării de asediu) sunt apreciate drept "foarte justificate". Guvernul bulgar avea o
părere similară, cu excepţia revendicărilor politice. Prin mobilizarea unor
specialişti (clasele 41 şi 42), cu acordul trupelor de ocupaţie ale Antantei, se
reuşise punerea în mişcare a unui număr mic, totuşi, de trenuri, precum şi
transmiterea telegramelor mai importante.Apelul guvernului la ţărani înarmaţi
cu bâte (viitoarea "Gardă Portocalie") , pentru menţinerea ordinii în oraşe, este
apreciat ca începutul unui război civil în Bulgaria.
Prelungirea grevei, timp de mai bine de o lună avea, după aprecierile lt.
Arthur Holban, două cauze principale, anume:
1. sprijinul Rusiei Sovietice, inclusiv printr-un fond de grevă, din care
participanţii la mişcare şi familiile lor primeau bani, alimente şi combustibil,
precum şi manifeste în limba bulgară, profitând de atitudinea prea laxă a
Comandamentului Aliat (1 0-20 levalzi/grevist, 5 levalzi/membru familie
grevist, alimente şi combustibil la preţuri modice);
2. Jocul politic al lui Aleksandăr Stamboliiski, care ar fi lăsat mişcările de
stânga extremă să ia amploare, pentru a se putea prezenta în faţa Antantei ca
unicul garant al rezistenţei Bulgariei în faţa pericolului bolşevic şi, de pe
această poziţie, să solicite ameliorarea unor clauze ale Tratatului de la Neuillysur-Seine, în primul rând a celor militare, stratagemă care însă a eşuat.
Politica externă a Bulgariei este considerată un mănunchi de paradoxuri,
ambiguităţi şi duplicităţi, mai ales în relaţiile cu emigraţia rusă albă, Antanta,
statul iugoslav şi România.
Dacă în urmă cu două luni şi jumătate, autorul rapoartelor dădea puţine
şanse comuniştilor bulgari, în finalul demersului său din 3 februarie 1920,
acesta aprecia că, în absenţa unor măsuri ferme din partea Antantei, ţărănimea
însăşi îl va părăsi pe idolul său de odinioară, Al. Stamboliiski, iar tesniacii vor
deveni ei "stăpâni pe situaţie", citând o expresie recurentă din comunicatele
41

Ibidem, p. 172.
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D.C.A.-P., fond M.C.G., dosar nr. crt. 2780, f. 65-72.
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guvernului agrarian. Evoluţiile ulterioare nu vor confirma decât în mică măsură
aceste predicţii. Stamboliiski se va menţine popular în rândurile ţărănimii
bulgare, dar sprijinul acestei categorii sociale nu se va dovedi suficient pentru ai asigura menţinerea la guvernare. În condiţiile coalizării forţelor de dreapta
(inclusiv organizaţiile macedonene ), care au beneficiat de complicitatea regelui
Boris al III-lea (n. 1894 - d. 1943, 04.10.1918-28.08.1943), dar şi de
neutralitatea comuniştilor, regimul agrarian va fi înlăturat la 8/9 iunie 1923,
printr-o lovitură de stat, rezistenţa unor nuclee ţărăneşti fiind anihilată în
următoarele zile, iar Al. Stamboliiski, asasinat cu bestialitate43 •
Într-un alt raport al It. col. Bolintineanu, datat 19 februarie 1920, sunt
comunicate o serie de informaţii privind nivelul de trai al locuitorilor din
capitala Bulgariei, considerat la limita suportabilului, din cauza grevei generale,
a opririi transporturilor feroviare şi, mai ales, a supra-populării oraşului de la
poalele Vitoşei (misiuni străine, refugiaţi din teritoriile intrate sub control
militar sârb sau elen, emigranţi ruşi etc.), fenomen generator de penurie de
produse şi creşteri de preţuri. Astfel, pâinea neagră de 800 de grame ajunsese la
preţul de 5 leva, kilogramul de carne, la 25 de leva, kilogramul de fasole, la 18
leva, iar "o masă la restaurant, foarte sobră şi modestă, fără vin, desert sau
cafea" costa circa 60-70 de leva. Existau zvonuri privind absolutizarea penuriei
de mărfuri pe piaţă, ca urmare a unor noi tulburări social-politice, socotite
iminente, fapt adus la cunoştinţa colonelului român de către un macedo-român
sofiot, care avea nepoţi în Vechiul Regat44 .
Un alt document mai amplu privind situaţia politică a Bulgariei datează
din ajunul alegerilor din martie 1920 şi este semnat de It. col. Bolintineanu45 . În
privinţa consultării electorale, se aprecia că unica finalitate a acesteia era
obţinerea majorităţii absolute de către agrarieni 46 , ceea ce avea să se ~i
realizeze, dar numai după invalidarea mandatelor câtorva deputaţi comunişti 4 .
Tentativele de fuziune între democraţi şi radicali, respectiv între socialiştii largi
şi comunişti, eşuaseră, în cel de-al doilea caz, din cauza pretenţiilor
comuniştilor în sensul excluderii conducătorilor celuilalt partid muncitoresc
(metoda avea să fie utilizată pe scară largă de comunişti, după 1944, în ţările
ocupate de Armata Roşie). Confruntările între agrarieni şi comunişti luau forme
tot mai violente, culminând cu atentatele din 28 februarie şi 4 martie, soldate cu
5 morţi şi 12 răniţi, despre care circula versiunea, considerată de către raportor
drept puţin probabilă, dar nu total neverosimilă, că ar fi fost înscenate chiar de
43

E. Statelova, St. Grăncarov, op. cit., p. 390-399.
D.C.A.-P., fond M.St.M.-B.A.M., dosar nr. crt. 178, f. 13.
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Idem, fond M.C.G., dosar nr. crt. 2897, f. 20-24.
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Ibidem, f. 20.
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autorităţi,

spre a justifica represiunea împotriva comuniştilor. Este menţionată
condamnarea de către Curtea Marţială a unor fruntaşi comunişti arestaţi în
contextul reprimării grevelor (Stefan Dimitrov, 12 ani de închisoare) şi
eliberarea pe cauţiune a altora, printre care D. Blagoev, G. Dimitrov şi V.
Kolarov 48 .
Dintre pierderile teritoriale, cea mai dureroasă pentru Bulgaria era
considerată amputarea Traciei apusene în favoarea Greciei, implicit pierderea
accesului la Marea Egee; bulgarii sperau la o soluţie de compromis, gen
Danzig49 . Într-adevăr, principala revendicare bulgară, până în 1938, a fost
Tracia de Vest, cu ieşirea la Marea Egee 50 .
Un alt aspect abordat în cadrul acestei sinteze este soarta refugiaţilor
ruşi albi de la Vama51 , pe baza unor informaţii furnizate de către ofiţerul de
legătură de acolo, dar şi din surse franceză, rusă şi bulgară: "Numeroasa colonie
rusă din Vama, nemaiprimind aproape niciun ajutor de nicăieri, caută să-şi
procure singură mijloacele de trai. În acest scop, au deschis restaurante, cluburi,
cafenele, conduse de personalităţi cunoscute. Un restaurant este administrat de
un general rus, care serveşte îmbrăcat în uniformă, iar personalul este alcătuit
din membri din înalta societate a Petrogradului şi de domni ca directorul Căilor
Ferate din sudul Rusiei, inginerul şef al construcţiilor navale din Odessa, doi
mari proprietari din Kiev". Conducătorul coloniei era considerat consulul
general Serghei Tuholka (transcris: Serge Toukholka), subordonat unui anume
Petriaev, reprezentantul lui Denikin în Bulgaria. În port se afla şi o bază navală
rusă, condusă de către amiralul Klişov (transcris: Klichoff). Mulţi membri ai
coloniei preferau mizeria exilului, în raport cu o eventuală repatriere, care i-ar fi
expus riscului de a fi capturaţi de către bolşevici 52 •
În privinta stării igienico-sanitare, erau semnalate 250 de cazuri de tifos
în oraşul Vama53 .
Un incident neplăcut i-a avut ca protagonişti, la data de 18 februarie
1920, la Sofia, pe Grigore Stănescu, fostul portar al Legaţiei României din
capitala bulgară, a cărei activitate încetase în august 1916, odată cu intrarea
României în Primul Război Mondial de partea Antantei şi, respectiv, pe
Konstantin Muraviev (n. 1893 - d. 1965), nepot al lui Stamboliiski, pe care îl
însoţise la Conferinţa de la Paris (iulie-noiembrie 1919), propulsat ulterior, la
48

D.C.A.-P., fond M.C.G., dosar nr. crt. 2897, f. 21.
Ibidem.
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George Ungureanu, op. cit., p. 324-327.
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numai 27 de ani, la conducerea serviciilor secrete bulgare, viitor membru al
guvernului ( 1931-1934), efemer prim-ministru (2-9 septembrie 1944) şi apoi
deţinut politic (1945-1955, 1956-1961i4 • Conform declaraţiei lui Stănescu, în
ziua de 18 februarie 1920, acesta se afla, împreună cu un cunoscut, la un
spectacol de circ în Sofia, unde a fost percheziţionat de către un grup de 8-9
agenţi ai Siguranţei bulgare, sub conducerea lui Muraviev, care I-ar fi înjurat şi
ameninţat, afirmând, între altele, că românii nu ar mai beneficia de protecţia
francezilor, soarta lor fiind pecetluită 55 . Konstantin (Kosta) Muraviev nu era
singurul politician bu~ar beneficiar al unor relaţii de rudenie. Fruntaşul
comunist V. Kolarov 5 şi-a datorat în mare măsură ascensiunea în cadrul
partidului, iar după 9 septembrie 1944 şi al statului bulgar57 , faptului că era
căsătorit cu o soră a Georgi Dimitrov (n.1882 - d.1949), personalitate marcantă
a Kominternului.
Într-un raport din 15 martie 1920, It. col. Bolintineanu confirma sau
infirma, după caz, o serie de zvonuri şi informaţii transmise la data de 6
februarie, în urmă cu 38 de zile, dintre care cea mai spectaculoasă, dar care se
dovedise neadevărată, era ştirea despre un atentat pus la cale de comunişti,
soldat cu asasinarea ministrului transporturilor, agrarianul Marko Turlakov (n.
1872 - d. 1941 ), şi cu răni rea uşoară a lui Al. Stamboliiski, principalul vizat58 •
Din analiza succintă a notelor, rapoartelor şi sintezelor informative
româneşti privind situaţia din Bulgaria, în perioada septembrie 1919-martie
1920, se pot desprinde câteva concluzii. Astfel, printre sursele de informaţii ale
structurilor româneşti de specialitate, se numărau, în primul rând, ofiţeri
francezi, dar şi britanici sau proveniţi din fosta armată ţaristă, precum şi
localnici cunoscători (sau vorbitori nativi) de limba română, ceea ce conferea
mai multă acurateţe datelor culese. De asemenea, putem remarca atenţia
deosebită acordată situaţiei economico-sociale şi stării de spirit a populaţiei, pe
lângă aspectele politice, diplomatice şi militare propriu-zise, precum şi o
anumită tendinţă de supra-evaluare a pericolului comunist, explicabilă, cel puţin
parţial, prin originea socială a raportorilor. În privinţa prognozelor şi
predicţiilor făcute asupra evoluţiilor politice interne şi externe bulgare, acestea
s-au confirmat, unele în totalitate, iar altele, doar parţial sau la nivel general.
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T. V. Ta.Sev, op.cit., p. 306-307, 578-579.
D.C.A.-P.,fond M.St. M.-B.A.M., dosar nr. crt. 178, f. 30.
56
Supra, nota 20.
57
T. V. Ta.Sev, op.cit., p. 230-232.
58
D.C.A.-P., fond M.St.M.-B.A.M., dosar nr. crt. 178, f. 10-12.
55

306
https://biblioteca-digitala.ro

Pagini din istoria Oituzului dobrogean
Dr. Anton

COŞA

Des pages de l'histoire d'Oituz de la Dobroudja
Resume
L'auteur presente dans cet article, quelques pages de l'histoire d'Oituz de la
Dobroudja. Les habitants de cette localite sont de religion catholique et viennent de
Moldavie apres la Premiere Guerre mondiale.
Mots ele: Oituz, archives, Moldavie, catholiques, Dobroudja, Premiere Guerre
Mondiale.
Suntem în 2018, anul în care toţi românii aniversează un moment istoric
de referinţă: Centenarul Marii Uniri de la 1918.
Materialul de faţă 1 priveşte o comunitate rurală dobrogeană care s-a
format în urmă cu aproape un secol, în anul 1923, în directă legătură cu
înfăptuirea României Mari în anul 1918.
În primii ani de după Războiul de Întregire Naţională şi Marea Unire,
printre reformele iniţiate atunci în România a fost şi cea agrară 2 , promisă de
altfel soldaţilor români de suveranul României, chiar pe front, "pe şesul
comunei Cleja" 3, la Răcăciuni, încă din primăvare anului 1917.
Atunci, în anul 1923, câtorva familii romano-catolice din satul LuiziCălugăra, din judeţul Bacău, li se oferă oportunitatea de a primi pământ în
Dobrogea, aproape de comuna Mihail Kogălniceanu (pe atunci Ferdinand 1), la
aproximativ 1 km de drumul ce leagă Hârşova de Constanţa.
În jur de 40 de familii 4 se vor stabili în locul promis, întemeind5 astfel
un sat căruia i-au dat numele de Oituz, în amintirea unei alte localităţi 6 , cu
Textul este o variantă modificată a Prefeţei pe care am scris-o la volumul Monografia
Oituzului Dobrogean. 95 de ani de la înfiinţare (1923-2018), coordonator Emanoil Rujanschi,
Constanţa, 2018.
2
Istoria Românilor. Epoca contemporană, Chişinău-Galaţi, Editura Porto-Franco, 1992, p. 2224.
3
Anton Coşa, Sătenii, răvaşul şi regele, în "Bacăul Eroic". Revistă de cultură, educaţie
patriotică şi de cinstire a eroilor, anul VI, nr. 10, Bacău, 2015, p. 53.
Biserici catolice din Dobrogea, text Ana Boariu, foto Victor Bortaş, Bucureşti, Editura
Arhiepiscopiei Romano-Catolice, p. 92.
5
În cele mai multe documente este menţionat anul 1923 ca an al înfiinţării satului Oituz.
Relativ recent a fost identificat în fondurile Arhivelor Naţionale Constanţa un document "în
1
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semnificaţii

istorice deosebite, unde ostaşii români au stăvilit înaintarea forţelor
armate germano-austro-ungare7 , strigând pentru prima dată deviza eroică: ,,Pe
aici nu se trece!"8, reluată mai apoi şi la Mărăşeşti, în varianta: ,,Nici pe aici nu
se trece!" 9•
Amintirea războiului era încă proaspătă în memoria celor stabiliţi în
Dobrogea, rude ale lor jertfindu-se eroic pe câmpurile de luptă de la Oituz, de la
Mărăşti, de la Mărăşeşti etc.
Fiecare familie venită din Moldova şi stabilită în noul sat Oituz 10 a
primit câte 1O hectare de pământ (9 hectare teren agricol şi un hectar pentru
casă). Comunitatea locală a primit alte 1O hectare pentru biserică şi şcoală,
urmând ca să şi le construiască în timp.
Destinul acestei comunităţi catolice a fost unul aparte, remarcabilă fiind
11
dăinuirea ei într-un "areal" ortodoxo-musulman, de-a lungul celor aproape o
sută de ani care au trecut de la înfiinţare.
Relativ recent, în primăvara anului 2018, un localnic împătimit de
istoria şi tradiţiile locale (domnul Emanoil Rujanschi) a dezvoltat, într-o carte
intitulată Monografia Oituzului Dobrogean. 95 de ani de la înfiinţare (19232018), multe aspecte privitoare la trecutul aşezării.
Deşi nu este nici istoric, nici etnograf (în numeroasele noastre discuţii
autorul insistând, cu vădită modestie, asupra acestui fapt), domnul Emanoil
Rujanschi ne dezvăluie totuşi, cu metodele specialistului veritabil (valorificând

care este menţionat anul 1922 drept an al întemeierii acestei localităţi" (Virgil Coman, Mărturii
documentare privind întemeierea localităţii Oituz din judeţul Constanţa, în ,,Acta Bacoviensia".
Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău, nr. VII, Bacău, 2012, p. 299).
6
Anton Coşa, Monografia comunei Oituz, Oneşti, Editura Magic Print, 201 O, passim.
7
Istoria militară a poporului român, voi. V, Evoluţia organismului militar românesc de la
cucerirea Independenţei de stat până la înfăptuirea Marii Uniri din 1918. România în anii
Primului Război Mondial, Bucureşti, Editura Militară, 1988, p. 460-464 şi p. 611-631; Istoria
Românilor, voi. VII, tom II, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, p. 427 respectiv p. 447;
Anton Coşa, Ecoul internaţional al victoriilor româneşti de la Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz, în
"Bacăul Eroic". Revistă de cultură, educaţie patriotică şi de cinstire a eroilor, anul VIII, nr. 15,
Bacău, 2017, p. 16-18.
8
Anton Coşa, Oituz -1916: Pe aici nu se trece!, în "Bacăul Eroic". Revistă de cultură, educaţie
fatriotică şi de cinstire a eroilor, anul VII, nr. 13, Bacău, 2016, p. 44-46.
Ibidem.
10
Dan Nicolau, Dana Brezanu, Paul Oţelea, Oituzul dobrogean, în ,,Arma Pontica". Revistă de
cultură, informare şi atitudine a Asociaţiei "Cultul Eroilor"- Filiala Constanţa, nr. 1 (6), martie,
Constanţa, 2011, p. 38-40.
11
Emanoil Rujanschi, Monografia Oituzului Dobrogean. 95 de ani de la înfiinţare (1923-2018),
p. 17.
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importante surse arhivistice 12 ), multe din necunoscutele comunităţii catolice din
satul Oituz, comuna Lumina, judeţul Constanţa.
Structura cărţii urmează un plan interesant, care potenţează
originalitatea cercetării şi creşte valoarea volumului în întregul său. Astfel, după
o necesară introducere, autorul-coordonator aruncă o "privire de ansamblu
asupra spaţiului dobrogean şi a arealului local" 13 ("aşezarea geografică",
"cadrul istoric", "organizarea teritorial-administrativă", "aspecte demografice").
În capitolul "Identitatea catolicilor şi interferenţele culturalreligioase"14, autorul-coordonator urmăreşte evoluţia comunităţii catolice din
satul Oituz (din punct de vedere etnografic şi religios) începând de la sosirea
acesteia din Moldova în Dobrogea [prezenţa catolică în Dobrogea; sosirea
catolicilor în Oituz şi constituirea comunităţii; păstrarea unor elemente
etnografice din Moldova: locuinţele, îndeletnicirile de bază, alimentaţia şi
curăţenia, îmbrăcămintea şi portul tradiţional, obiceiuri de sărbători, momente
importante ale vieţii şi alte obiceiuri; viaţa religioasă a comunităţii catolice:
până la înfiinţarea parohiei, înfiinţarea Parohiei Oituz, lăcaşurile de cult (prima
biserică, biserica nouă), proprietăţile parohiei (cimitirul, pământurile, casa
parohială), slujitori ai bisericii (preoţii care au slujit în comunitate, persoanele
consacrate originare din Oituz), asociaţiile parohiale].
Remarcabile sunt paginile referitoare la coordonatele etnografice ale
aşezării, chiar dacă autorul-coordonator constată şi el că în ultima vreme
"cultura tradiţională a satului Oituz dispare încetul cu încetul" 15 . Legătura cu
locurile de origine ale credincioşilor catolici din Oituz este prezentă şi aici,
domnul Emanoil Rujanschi pomenind la un moment dat de "moldovencele din
17
Luizi-Călugăra" 16 care "veneau cu costume populare frumos omate" •
Într-adevăr, parcurgând paginile aferente culturii populare din satul
Oituz (comuna Lumina, judeţul Constanţa) nu am putut să nu remarc evidente
similitudini cu satul Luizi-Călugăra Gudeţul Bacău), fe care l-am cercetat din
punct de vedere etnografic cu doar câţiva ani în urmă 1 .
Printre altele, în volumul Monografia Oituzului Dobrogean. 95 de ani de la înfiinţare (19232018) au fost folosite documente de la Arhivele Naţionale Bacău şi Arhivele Naţionale
Constanta.
13
Emanoil Rujanschi, op. cit., p. 17.
14
Ibidem, p. 51.
15
Ibidem, p. 70.
16
Ibidem, p. 67.
17
Ibidem.
18
Anton Coşa, Coordonate etnografice, în volumul Antonel-Aurel Ilieş, Daniela Butnaru,
Anton Coşa, Ioan Dănilă, Anton Despinescu, Ion Ilieş, Petronel Zahariuc, Monografia comunei
Luizi-Călugăra, Roman, Editura Serafica, 2009, p. 239-370
12
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Am constatat faptul că autorul-coordonator foloseşte de câteva ori în
paginile cărţii [Monografia Oituzului Dobrogean. 95 de ani de la înfiinţare
(1923-2018)] termenul "ceangău", la adresa comunităţii catolice din satul Oituz,
dorind astfel să o evidenţieze în raport cu comunitatea germană (tot de
confesiunea catolică), cu comunitatea românească (de confesiune ortodoxă)
respectiv cu comunitatea de tătari (de confesiune musulmană) din zonă.
Câteva clarificări sunt necesare aici. Folosirea termenului "ceangău" de
către autor nu este întâmplătoare, fiind în directă legătură cu strămoşii din
Moldova ai locuitorilor din Oituzul de Constanţa. Astfel, se ştie deja faptul că
ţăranii din satele romano-catolice din Moldova (în majoritatea lor din zona
Bacăului şi a Romanului) au fost numiţi de-a lungul istoriei în mod greşit
"ceangăi", fiind încadraţi într-o imaginară minoritate etnică, deşi multiple
argumente istorice, etnografice, lingvistice, sociologice, antropologice,
genealogice etc., publicate 19 în ultimii ani în mediul ştiinţific românesc, au venit
şi vin în sprijinul originii româneşti a acestora.
Chiar în cartea intitulată Monografia Oituzului Dobrogean. 95 de ani de
la înfiinţare (1923-2018), găsim suficiente argumente în sensul celor de mai
sus, cu precădere în paginile dedicate culturii populare tradiţionale locale.
"Oamenii de aici se consideră români ... La recensământ s-au declarat români,
nu ceangăi" 20 , spunea şi doamna Maria Rujanschi (născută Ghenţa), soţia
domnului Emanoil Rujanschi, în timpul unei cercetări de specialitate efectuate21
(în anul 2012) în satul Oituz de Constanţa.
Insistăm, de asemenea, asupra altor câteva aspecte esenţiale şi anume:
că nu putem vorbi de o "etnie a ceangăilor", că spaţiul originar al termenului
"ceangău" a fost în sud-estul Transilvaniei22 (într-o zonă de interferenţă etnică şi
culturală unde, în evul mediu, a avut loc un "proces de secuizare"23 a românilor,

Cele mai importante producţii ştiinţifice (cărţi, studii, articole), privitoare la problematica
romano-catolicilor din Moldova (publicate între anii 1990-2016), se găsesc la Anton Coşa,
Bibliografie cu privire la istoria catolicilor din Moldova (1990-2016), în volumul O viaţă
închinată unei opere. In memoriam professoris Dumitru Mărtinaş (coord. Anton Coşa), laşi,
Editura Sapienţia, 2017, p. 236-251.
20
Ioan Dănilă, Reportajul .. vorbit", în dialectologie. Studiu de caz: Oituz de Constanţa, în
,,Acta Bacoviensia". Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău, nr. VII, Bacău, 2012, p. 405.
21
Ibidem.
22
Anton Coşa, Românii din sud-estul Transilvaniei în sec/ele XIII-XV, în "Angvstia", 6, Sf.
Gheorghe, 2001, p. 15-20.
23
G. Popa-Lisseanu, Originea secuilor şi secuizarea românilor, Bucureşti, 1941, p. 75; 1. 1.
Russu, Românii şi secuii, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1990, p. 40.
19
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care a favorizat şi apariţia "fenomenului ceangău"24 ); că termenul "ceangău" a fost
la origine un cuvânt maghiar - "csâng"25 (având înţelesul de "străin",
"înstrăinat"26 ), care nu era un nume etnic, folosit fiind de secui (ca vorbitori de
limbă maghiară), pentru a-i desemna pe acei români care aspirau la calitatea
privilegiată de secui, termenul "ceangău" fiind raportat la individ, nu la
comunitate în ansamblul ei (în condiţiile în care şi secuizarea avea loc la nivel
individual - neputând deveni secui decât cel ce făcea dovada prestării unui
serviciu în schimbul obţinerii acestei calităţi); că termenul "ceangău" capătă false
conotaţii etnice abia în secolul al XVTII-lea, folosirea lui fiind extinsă în mod
greşit la adresa unei întregi comunităţi (a catolicilor din Moldova), prin
intermediul unei inovaţii lingvistice a unui preot secui (Zold Peter) care îi
numeşte pe catolicii din spaţiul moldav cu sintagma "ceangăi-maghiari'm,
creând în acest fel "un fals etnonim" 28 şi implicit "o falsă problemă etnică" 29 în
Moldova.
Reiterăm şi în acest material de specialitate un fapt deosebit de
important, anume acela că locuitorii catolici din Moldova, pe cale de consecinţă
şi urmaşii lor din Oituzul dobrogean (cărora li se aplică, iată, şi în 2018, în mod
greşit, apelativul "ceangăi"), nu reprezintă o minoritate etnică, ci o minoritate
religioasă care a rezistat de-a lungul timpului prin "liantul unificator al religiei
catolice"30 .
În Oituzul de Constanţa, comunităţii catolicilor fondatori veniţi din
Luizi-Călugăra li s-au alăturat la un moment dat şi câţiva membri ai comunităţii
germanilor catolici trăitori în imediata vecinătate, în comuna Ferdinand 1 (astăzi
comuna Mihail Kogălniceanu). Un exemplu al acestui melanj etnica-religios îl
constituie chiar autorul-coordonator al volumului "Monografia Oituzului
Dobrogean. 95 de ani de la înfiinţare (1923-2018)", domnul Emanoil Rujanschi,
cu strămoşi "ceangăi" (în Moldova) şi germani (în Dobrogea). Îmi amintesc
acum de un amănunt emoţionant (pe care domnia sa mi l-a destăinuit la un
moment dat), legat de un frate al tatălui său care a căzut în cel de-al Doilea
Anton Coşa, Consideraţii asupra originii şi evoluţiei fenomenului ceangău, în "Almanahul
Presa Bună", Iaşi, 1996, p. 61-76; Idem, Catolicii din Moldova şi "fenomenul ceangău", în
"Angvstia", 6, Sf. Gheorghe, 2001, p. 33-41.
25
Cf. (;_; magyar lexikon, voi. I, A-C, Budapest, Akademiai Kiad6, 1960, p. 480-481; Revai
Nagy Lexikona, IV, Budapest, 1912, p. 754-755.
26
Anton Coşa, Catolicii din Moldova ... , Sf. Gheorghe, 2001, p. 33.
27
Idem, Problema originii catolicilor din Moldova, în "Carpica", XXXI, Bacău, 2002, p. 79.
28
Ibidem.
29
Ibidem.
30
Anton Coşa, Cleja. Monografie etnograjică, Bucureşti, Editura SemnE, 2001, p. 28; idem,
Catolicii din Moldova ... , în "Angvstia", 6, Sf. Gheorghe, 2001, p. 35; idem, Problema originii
catolicilor din Moldova, Bacău, 2002, p. 92.
24
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Război

Mondial luptând în armata romana, m timp ce un fiu al fratelui
bunicului domnului Rujanschi cădea în acelaşi război, dar luptând în armata
germană!

De altfel, din punct de vedere al organizării eclesiastice, Oituzul a fost
vreme (până în anul 1992) filială a Parohiei Romano-Catolice ,,Sfăntul
Anton de Padova" din Mihail Kogălniceanu unde comunitatea catolică era
constituită din etnici germani.
Deşi la înfiinţarea satului Oituz s-au alocat pentru biserică 5 hectare,
construirea acesteia a fost îngreunată din diferite motive până după cel de-al
Doilea Război Mondial când va fi ridicată sub oblăduirea Mons. Ioan Duma31
(originar din satul Valea Mare 32 , comuna Faraoani, judeţul Bacău), trimis de
autorităţile comuniste ale vremii, din Moldova în Dobrogea (comuna Mihail
Kogălniceanu), cu domiciliu forţat.
Adăugăm aici şi faptul că strămoşii din Moldova ai catolicilor din
Oituzul dobrogean au respins folosirea la adresa lor a termenului "ceangău" 33 ,
luptând cu hotărâre pentru emancipare 34 în societate, pentru drepturi civile şi
politice35 , pentru recunoaşterea calităţii lor de cetăţeni români, afirmându-şi
constant identitatea românească 36 , participând la momentele istorice care au
contribuit la înfăptuirea României moderne şi contemporane, loialitatea lor faţă
de Ţară fiind una evidentă.
multă

31

Pr. IosifGabor, Pr. Iosif Simon, Necrolog (1600-2000), Iaşi, Editura ,,Presa Bună", 2001, p.
153.
32
Anton Coşa, Monografia comunei Faraoani, Oneşti, Editura Magic Print, 2009, p. 106.
33
Folosirea greşită a termenului "ceangău", ca nume etnic, la adresa întregii comunităţi catolice
din Moldova, ne este dovedită şi de faptul că locuitorii romano-catolici nu I-au adoptat şi nu
s-au numit pe ei înşişi niciodată "ceangăi" (Anton Coşa, Prefaţă la volumul Ioan Lăcătuşu,
Romana-catolicii din Moldova în mass-media maghiară, Sf. Gheorghe, Editura Eurocarpatica,
2011, p. 10). Chiar principele Dimitrie Cantemir a constatat această realitate, menţionând în
cunoscuta sa lucrare Descriptio Moldaviae că "ei se denumeau catolici atât după neam cât şi după
religie (Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Bucureşti, Editura Minerva, 1973, p. 82-83).
34
Vezi Anton Coşa, Emanciparea catolicilor din Moldova prin educatie şi cultură, în volumul:
Traditii educativ-formative în Episcopia Romana-Catolică de Iaşi (coordonator: Ştefan Lupu)
Iaşi, Editura Sapienţia, 2016, p. 57-87.
35
A se vedea în acest sens Anton Coşa, Lupta catolicilor din Moldova pentru drepturi civile şi
politice (1859-1918}, în volumul Emancipare socială şi politică în România modernă. Noi
perspective şi interpretări, coordonatori: Venera Achim şi Viorel Achim, Bucureşti, Editura
Academiei Române, 2017, în curs de publicare.
36
Anton Coşa, Identitatea asumată şi identitatea dorit impusă romana-catolicilor din Moldova,
în volumul: Românii în dezbaterile Congresului secuiesc din 1902. Premise, deziderate şi
reverberafii, ediţie îngrijită de Vilică Munteanu şi Ioan Lăcătuşu, Oneşti, Editura Magic Print,
2011, p. 191-206. Adăugăm aici şi o carte "de suflet" privitoare Ia comunitatea catolică din
satul Luizi-Călugăra (Ion Ilieş, Dulcea povară a identitătii, Iaşi, Editura PIM, 2005).
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Nu putem să nu observăm faptul ca m paginile cărţii Monografia
Oituzului Dobrogean. 95 de ani de la înfiinţare (1923-2018), domnul Emanoil
Rujanschi deschide prezentarea participării localnicilor în diferitele războaie din
istoria României pornind de la 1877, atunci când unul din strămoşii catolicilor
37
din Oituzul dobrogean, anume Andrei Lupu , originar din satul Luizi-Călugăra,
cădea ca un erou. Era primul ostaş român căzut în Războiul de Independenţă.
Mulţi alţi ostaşi de credinţă catolică se vor jertfi 38 eroic pe altarul Patriei
în Războiul de Întregire Naţională şi în cel de-al Doilea Război Mondial.
Aceştia sunt eroii în cinstea cărora comunitatea locală din Oituz (asemenea
39
comunităţilor catolice din Moldova ) le-a ridicat un monument comemorativ.
În amintirea eroului comun, Andrei Lupu, au fost puse şi bazele unui
proiect de colaborare între satele Oituz de Constanţa şi Luizi-Călugăra de Bacău
(parte fiind şi alte instituţii reprezentative din cele două judeţe) având ca
obiectiv cadru "dezvoltarea sentimentelor patriotice şi de respect pentru eroii
neamului românesc, în baza comunităţii de sorginte a celor două localităţi" 40 •
Am avut privilegiul de putea participa şi noi la iniţierea Proiectului culturalştiinţific "Andrei Lupu ", eveniment care a avut loc în cadrul unei manifestări
speciale organizate în ziua de 18 octombrie 2011 la Şcoala Generală din satul
Oituz.
În capitolul "Inserarea comunităţii catolice în viaţa socio-culturală a
satului"41 , autorul-coordonator se referă la "instituţiile de învăţământ" (primele
iniţiative, înfiinţarea şcolii din Oituz, evoluţia şcolii din anul 1990 şi până
astăzi), "activitatea culturală" (căminul cultural şi activitatea culturală
organizată, activităţi sportive şi de agrement), "alte servicii publice" (serviciul
sanitar, serviciul poştal, transportul, Cooperativa Agricolă de Producţie,
industrializarea, iluminatul public), "participarea la războaie şi mişcări sociale"
Col. (r.) Paui-Valerian Timofie, Bacău - consemnări istorice, Oneşti, Editura Magic Print,
2013, p. 147-149.
38
Col. (r.) Corneliu Chirieş, Judeţul Bacău. Altar de jertfă şi eroism, ediţia a II-a, revăzută şi
adăugită, Bacău, Editura BABEL, 2009, p. 290.
39
Anton Coşa, In memoriam. Eroi catolici din judeţul Bacău, în "Carpica", XXXVIII, Bacău,
2009, p. 339-346; idem, Eroii din satul Somuşca, în "Bacău! Eroic". Revistă de cultură,
educaţie patriotică şi de cinstire a eroilor, anul Il, nr. 5, Bacău, 2012, p. 42- 43; idem, Eroii din
satul Galbeni, în "Bacău! Eroic", anul III, nr. 6, Bacău, 2013, p. !O-Il; idem, Eroii din comuna
Cleja, în "Bacău! Eroic", anul V, nr. 8, Bacău, 2014, p. 12-17; idem, Eroii din satul Pustiana, în
"Bacău! Eroic", anul VI, nr. 10, Bacău, 2015, p. 26-27; idem, O capelă închinată eroilor, în
"Lumina Creştinului", XXIX, 7 (343), Iaşi, 2018, p. Il.
~o Lt. Col. (r.) Dan Nicolau, De~pre inchiderea unui cerc: de la Oituz la Oituz!, în "Arma
Pontica". Revistă de cultură, informare şi atitudine a Asociaţiei "Cultul Eroilor" - Filiala
Constanţa, nr. 4 (9), decembrie, Constanţa, 2011, p. 46-47.
~ 1 Emanoil Rujanschi, op. cit., p. 104.
37
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(Războiul

de

Independenţă, războaiele

mondiale, "eroii" regimului comunist),
"starea actuală a satului", persoane care au făcut cinste satului.
Cartea Monografia Oituzului Dobrogean. 95 de ani de la înfiinţare
(1923-2018), coordonată de domnul Emanoil Rujanschi, se încheie cu câteva
"concluzii" şi o "bibliografie".
L-am cunoscut pe domnul Emanoi Rujanschi cu ani în urmă, în
contextul unor manifestări cultural-ştiinţifice 42 desfăşurate "în duplex", la Oituz
(comuna Lumina, judeţul Constanţa) şi Luizi-Călugăra Gudeţul Bacău),
manifestări în a căror organizare s-a implicat exemplar. De altfel, domnia sa a
fost şi este implicat într-un mod deosebit în viaţa comunităţii locale, fiind
(printre altele) şi iniţiator al formaţiei de dansuri "Armonia", reprezentant al
localnicilor la Forumul Germanilor din
Constanţa,
membru
al Asociaţiei Naţio
nale Cultul Eroilor
"Regina Maria" (subfiliala
Oituz-Constanţa şi filiala judeţeană Constanţa).

Biserica

romano-catolică

"Adormirea Maicii Domnului" din
satul Oituz, corn. Lumina, jud. Constanţa

M-a surprins
în mod plăcut tenacitatea cu care domnul Emanoil Rujanschi a strâns, zi de zi,
materialele necesare
acestei cărţi privitoare la comunitatea
catolicilor din Oituzul dobrogean.
Am fost întotdeauna
profund
mişcat
de modul
în
care
domnul
Emanoil Rujanschi
vorbea de strămoşii

Aceste manifestări cultural-ştiinţifice închinate cinstirii memoriei înaintaş ilor (Virgil Coman,
loc. cit., p. 303) au reînnodat, graţie implicării domnului Emanoil Rujanschi, vechile legături
dintre comunităţile locale din Luizi-Călugăra (Bacău) şi Oituz (Constanţa).

42
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săi "ceangăi români" şi "germani", de comunitatea locală din Oituz, de
respectul şi cinstea pe care a arătat-o şi o arată eroilor. În acest sens, domnia sa
a avut un rol esenţial în ridicarea Monumentului Eroilor din satul Oituz,
comuna Lumina, judeţul Constanţa, sfinţit chiar "de două ori". Prima oară s-a
întâmplat în ziua de 15 august 2016, cu ocazia ceremoniei de sfinţire a noii
biserici romano-catolice "Adormirea Maicii Domnului", la care a participat şi
43
ÎPS Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti •
Cel de-al doilea moment festiv de sfinţire a avut loc pe data de 9
octombrie 2016, iar explicaţia ne-a dat-o chiar domnul Emanoil Rujanschi:
"Pecând de la Proiectul «Caravana Eroilor» iniţiat de Filiala «Cultul Eroilor» Constanţa, prin care s-au comemorat eroii diferitelor localităţi în cadrul
Centenarului Primului Război Mondial, aniversat la nivel naţional, m-am gândit
să omagiem şi noi eroii căzuţi în luptele de apărare din data de 9-11 octombrie
1916, desfăşurate în jurul localităţii Karamurat de atunci, Mihail Kogălniceanu
acum, unde avem multe rude datorită familiilor mixte: ceangăi, germani. De
asemenea, am vrut să punctez faptul că am gândit acest monument şi ca o bomă
de reper în istoria satului, prin care să fie relevat eroismul etnicilor ceangăi care
au luptat sub Drapelul României în războaiele purtate pentru păstrarea fiinţei
naţionale. Omagierea înaintaşilor jertfiţi pe câmpurile de luptă nu putea fi mai
nimerită decât cu o inaugurare personalizată, individualizată de această dată, a
Monumentului Eroilor"44 •
L-am reîntâlnit pe domnul Emanoil Rujanschi (alături de un grup de
localnici din Oituzul de Constanţa) la Oituzul de Bacău, la manifestările
comemorative dedicate eroilor Războiului de Întregire Naţională de pe 15
august 2017, prilej cu care, "delegaţia ad-hoc" dobrogeană a depus la
monumentul eroilor şi o coroană de flori. Emoţionant acest moment care a
legat, încă o dată, ca un arc peste timp şi spaţiu, două sate purtând acelaşi nume
cu rezonantă istorică - Oituz.
În incheierea acestui material, insistăm asupra faptului că domnul
Emanoil Rujanschi merită întreaga noastră admiraţie pentru modul în care a
promovat de-a lungul timpului istoria, cultura populară, valorile identitare ale
comunităţii catolice din Oituzul meleagurilor dobrogene.

~ 3 Comandor aviaţie (rtr.) Pavel Oţelea, Discuţie despre cum s-a ridicat Monumentul Eroilor

din satul Oituz, comuna Lumina, judeţul Constanţa, în "Arma Pontica". Revistă de cultură,
informare şi atitudine a Asociaţiei "Cultul Eroilor" - Filiala Constanţa, nr. 1 (20), decembrie,
Constanţa, 2016, p. 46-48.
~~Ibidem, p. 48.
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Delegaţia

la

din satul Oituz, comuna Lumina, jud. Constanţa
din 15 august 2017 de la Oituz,jud. Bacău
(în dreapta, dl. Emanoil Rujanschi)

manifestările
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Un devotat confesor al Armatei- preotul locotenent-colonel
Pompei Oniga
Dr. Luminiţa GIURGIU
Dr. Teodora GIURGIU
A Devoted Confessor of the Army- Priest Lieutenant-Lolonel Pompei Oniga
Abstract
Priest Pompei Oniga had during his entire career high appreciations from the
military commandants and the Military Clergy inspectors. Both in peacetime and in the
campaigns ofthe Second World War, he was preoccupied with the religious education
ofthe servicemen, the construction and the neatness ofheroes' cemeteries, monuments
and churches, especially from Transnistria. He stayed beside the sick and injured in
military hospitals and ambulances on the front.
Keywords: Pompei Oniga, confessor, Odessa, Transnistria, Transylvania

Preotul Pompei Oniga s-a născut la 5 septembrie 1902, în localitatea
Micoşlaca, plasa Uioara, judeţul Alba, ca fiu al lui Ioan şi al Domnicăi. S-a
căsătorit, la 5 decembrie 1929, cu domnişoara Alexandrina Ungureanu 1• A fost
absolvent al Seminarelor Teologic şi Pedagogic din Cluj, bun cunoscător al
limbilor germană şi maghiară.
În baza Înaltului Decret nr. 943 din 18 martie 1930 a fost primit în
cadrele Armatei Române cu gradul de preot căpitan asimilat, de la 10 decembrie
1929 şi repartizat la Regimentul 11 Infanterie "Siret", cu garnizoana la Galaţi
(Ordinul Ministerului de Război nr. 27116/1929).
Tânărul preot "cult şi foarte bun confesor, întreţinând prin predici
religioase simţământul de credinţă şi morală religioasă în rândurile ostaşilor
regimentului", s-a îmbolnăvit în vara anului 1930, fiind internat în sanatoriul
militar "Elena Eraclide" din Bucureşti 2 •
În baza Înaltului Decret nr. 3305/1930, de la 1 octombrie, a fost mutat la
cerere la Regimentul 84 Infanterie, cu garnizoana la Bistriţa şi activat cu gradul
de căpitan.
Deşi slăbit de boală, preotul căpitan Oniga a pus "mult suflet în
predicările religioase ce ţine ostaşilor acestui regiment", oficiind slujbe
1

2

Arhivele Militare Române (în continuare AMR), fond Memorii Bătrâni, dosar nr. crt. 5, f. 1.
Ibidem, f. 4.
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religioase şi ţinând predici în zilele de sărbătoare. Comandantul regimentului,
1-a numit "director al Şcolilor de carte din regiment şi director al Casei
Ostăşeşti, care a luat fiinţă la 1 martie. În ambele aceste funcţii, a depus tot
sufletul său de bun creştin şi bun român pentru lumina sufletului şi minţii
ostaşilor acestui regiment"- nota locotenent-colonelul Vorvoreanu3 .
Noul comandant al unităţii, locotenent-colonelul Muntean, consemna, la
rândul său, că "preotul Oniga posedă destulă energie şi un comportament calm,
are multă iniţiativă şi putere de muncă, cu concepţie foarte bună. Foarte
inteligent, cu judecată judicioasă şi mult bun simţ. Posedă o cultură generală şi
profesională aleasă. Disciplinat şi autoritar. Moral, modest şi manierat, sincer şi
drept. Îndeplineşte serviciul de confesor de garnizoană în foarte bune condiţii.
A obţinut frumoase rezultate în educaţia elogioasă ce o face la trupă. [... ] Nu are
avere. Nu are defecte sau pasiuni, căsătorit. Este un preot militar cult, religios,
prea bine educat şi necesar instituţiei armatei" 4 .
În "Foaia Calificativă" pe perioada 1 noiembrie 1931-31 octombrie
5
1932 , preotul Pompei Oniga este descris ca o persoană de "statură mijlocie,
destul de bine conformat. Sănătos. Poate suporta greutăţile unei campanii.
Ţinută îngrijită. [... ] Energic şi cu sânge rece. Temperament cam nervos. Cu o
putere de muncă remarcabilă. Caracter deschis şi hotărât". În continuare se
arată: "foarte inteligent, judecată clară. Se exprimă foarte frumos. Are o cultură
generală aleasă. [... ] Foarte disciplinat. Bun camarad. Simţul datoriei şi al
onoarei foarte dezvoltat. Leal, demn şi foarte moral. Cu maniere alese şi o
frumoasă conduită în societate. Trăieşte foarte modest în sânul familiei sale. [... ]
Preot cult. Îşi îndeplineşte serviciul cu multă dragoste şi conştiinciozitate. [... ]A
depus o deosebită muncă şi perseverenţă pentru întărirea credinţei religioase a
ostaşilor acestui regiment. Prin predicile sale inimoase şi convingătoare, prin
sfaturile părinteşti şi exemplul personal dat a izbutit să ridice moralul şi să
întărească sufletul ostaşilor. A îndeplinit în acelaşi timp şi funcţia de ofiţer cu
biblioteca, de care s-a achitat foarte bine".
Comandantul Brigăzii 20 lnfanterie, colonelul D. Georgescu, menţinea
"în totul prea bunele aprecieri ce se fac acestui preot militar, cult şi cu un
sentiment înalt al îndeplinirii datoriei. Prezenţa sa în regiment o găsesc foarte
aleasă, ajutând în mare măsură la educaţia morală a trupei" 6 .

3

Ibidem, f. 5.
Ibidem.
5
Ibidem, f. 6.
6
Ibidem.
4
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De aceeaşi părere era şi comandantul Diviziei 20 Infanterie, care aprecia
că "preotul căpitan Oniga se ocupă de aproape de educaţia morală a ostaşilor şi
a obţinut bune rezultate" 7 •
Şi în anul următor şefii ierarhici au constatat că "depune mult zel şi
conştiinciozitate în îndeplinirea serviciului de confesor al regimentului şi al
Gamizoanei Bistriţa. S-a ocupat cu multă dragoste de educaţia morală a
ostaşilor şi de întărirea credinţei lor religioase. A ţinut trupei multe predici şi
conferinţe cu subiecte religioase şi morale, remarcabile prin sfaturile
convingătoare care au întărit şi oţelit sufletele ostaşilor. A îndeplinit şi fimcţia
de ofiţer cu biblioteca, de care s-a achitat foarte bine" 8 .
Comandantul gamizoanei Bistriţa remarca: "preotul căpitan Oniga
Pompei este un bun confesor de garnizoană. Se ocupă cu dragoste de educaţia
creştinească a ostaşilor. Depune mult zel pentru înfrumuseţarea Cimitirului
Eroilor. .. " 9 .
Prima notare de serviciu în calitate de ierarh militar a fost întocmită de
Inspectorul Clerului Militar, episcopul general de brigadă dr. Ioan Stroia 10 .
"Bazat pe rapoartele pastorale ce trimestrial ni se trimit şi a inspecţiilor ce i-am
făcut, constat cu plăcere că părintele căpitan Oniga Pompei, confesorul
Gamizoanei Bistriţa, îşi îndeplineşte rostul său în sânul armatei conştiincios, cu
pricepere şi deplin devotament. Predicile şi conferinţele sale, trimise model,
deşi încă relativ tânăr în cariera preoţească, sunt lucrate cu deosebită grijă şi
vădesc pe preotul stăpân pe materia ce tratează, ceea ce îl califică a fi considerat
între cei mai buni preoţi militari" 11 •
Comandantul Regimentului 84 Infanterie, colonelul N. Costescu, nota,
la 31 octombrie 1934, că preotul căpitan Pompei Oniga "îşi îndeplineşte
serviciul de confesor al regimentului şi al gamizoanei Bistriţa cu multă
dragoste, pricepere şi conştiinciozitate. Preot militar cult. Conferinţele şi
predicile sale pot fi date ca model, atât ca fond cât şi ca mod de expunere. S-a
ocupat îndeaproape de întărirea credinţei religioase a ostaşilor, ţinându-le dese
predici convingătoare, care au întărit şi oţelit sufletele lor. A depus mult zel şi

7

Ibidem.
Ibidem, f. 7.
9
Ibidem.
10
Pe larg vezi Marius-Cătălin Mitrea, Episcopia Armatei Române - apostolat în slujba patriei,
în revista ,,Misiunea", anul I, nr. 1/2014, pp. 54-60; Comandor (r) prof. dr. Aurel Pentelescu,
Ionuţ-Constantin Petcu, Un ierarh uitat - episcopul militar dr. Ioan Stroia, în revista
"Misiunea", anul I, nr. 112014, pp. 71-76; Aurel Pentelescu, Ionuţ-Constantin Petcu, Episcopii
Armatei Române, Editura Militară, Bucureşti, 2016, pp. 67-80.
11
AMR, fond Memorii Bătrâni, dosar nr. crt. 5, f. 31.
8
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tragere de inimă pentru înfrumuseţarea Cimitirului Eroilor. A îndeplinit în
regiment şi funcţia de ofiţer cu biblioteca de care s-a achitat foarte bine" 12 •
Colonelul
Savu, comandantul gamizoanei Bistriţa, aprecia
conştiinciozitatea şi frumoasele rezultate obţinute în activitatea confesională.
"Foarte activ şi sârguincios depune o muncă rodnică pentru educaţia morală şi
creştinească a trupelor din garnizoană. Duce o viaţă modestă şi foarte
cumpătată. Depune un deosebit zel pentru înfrumuseţarea Cimitirului
Eroilor" 13 .
Episcopul general de brigadă dr. Ioan Stroia menţinea "întru totul nota
de caracterizare ce anul trecut am făcut părintelui căpitan Pompei Oniga,
confesorul Gamizoanei Bistriţa. Sfinţia Sa a continuat şi anul acesta a-şi
îndeplini chemarea sa de duhovnic al garnizoanei în mod lăudabil, cu toată
conştiinciozitatea, cu pricepere şi cu deplin devotament. Împărtăşim deci întru
toate aprecierile elogioase ce-i fac comandanţii imediaţi" 14 •
Generalul!. Teodorescu, comandantul Diviziei 20 Infanterie, recomanda
"şefilor săi direcţi din garnizoană să-1 întrebuinţeze mai mult, ca să aibă şi
randament mai mare" 15 •
Comandantul Regimentului 84 lnfanterie, colonelul N. Costescu nota, la
31 octombrie 1935, că preotul căpitan Pompei Oniga "îşi îndeplineşte serviciul
de confesor al regimentului şi al Gamizoanei Bistriţa cu acelaşi zel, pricepere şi
conştiinciozitate demne de toată lauda, ca şi în anii trecuţi. A depus o activitate
rodnică pentru desăvârşirea educaţiei morale, religioase a ostaşilor şi întărirea
credinţei lor strămoşeşti. A ţinut trupei mai multe predici şi conferinţe cu
subiecte religioase şi morale, remarcabile atât prin forma expunerii, cât şi prin
fondul lor care au întărit şi oţelit sufletele ostaşilor. A putut convinge pe
soldatul Taloş Ion, de religie nazarinean, care a fost condamnat la un an
închisoare la Regimentul 87 Infanterie pentru că s-a opus la depunerea
jurământului, ca să depună jurământul de credinţă şi să poarte arma. A depus un
deosebit zel pentru înfrumuseţarea Cimitirului Eroilor şi graţie străduinţei sale
neobosite a putut înfiinţa o capelă militară foarte frumoasă în clădirea
Divizionului 4 Tunuri Munte. A îndeplinit în regiment şi funcţia de ofiţer cu
biblioteca, de care s-a achitat în mod conştiincios" 16 •
Generalul Savu, comandantul garnizoanei Bistriţa, remarca faptul că pe
lângă activitatea religioasă "a terminat înfrumuseţarea Cimitirului Eroilor, fapt
12

Ibidem, f. 8.
Ibidem.
14
Ibidem.
15
Ibidem.
16
Ibidem, f. 9.
13
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pentru care a fost citat prin Ordinul de Zi nr. 8 din 7 iunie 1935 de către domnul
comandant al Diviziei 20 Vânători Munte. [... ] a înfiinţat în cazarmă o capelă
militară foarte frumoasă şi foarte bine înzestrată ca toate cele necesare unei
bune funcţionări creştineşti. Această capelă are pentru educaţia ostăşească o
importanţă deosebită deoarece în garnizoană nici nu e terminată biserica gr. ort.
(greco-ortodoxă - n.n.) şi aveau numai o casă modestă de rugăciuni
neîncăpătoare", concluzionând "un foarte bun preot militar şi foarte bun
con fesor" 17 •
Inspectorul Clerului Militar, episcopul general de brigadă dr. Stroia
evidenţia că "în baza rapoartelor activităţii sale pastorale, a impresiilor ce am
câştigat cercetând anul acesta în două rânduri garnizoana, constat cu plăcere că
preotul căpitan Oniga Pompei, pe lângă activitatea sa pastorală normală,
împlinită şi anul acesta cu cunoscutul zel, abnegaţie şi pricepere, a adăugat la
activul său, încă două lucruri: punerea Cimitirului Eroilor în ordine şi
prevederea garnizoanei cu o capelă proprie, atât de necesară mai ales în
timpurile morale tulburi de azi, lucrări la care a ştiut să câştige în mod atât de
mare concursul tuturor comandanţilor acestei garnizoane. Târnosirea acestei
capele, prin concursul devotat al armatei şi prin participarea tuturor autorităţilor
civile şi ecleziastice din localitate, s-a desfăşurat cu un fast şi o frumuseţe rară,
ridicând în mod vădit prestigiul armatei în ochii tuturor participanţilor şi va
rămâne o amintire plăcută pentru toţi. De aceea m-am simţit îndatorat pe lângă
unele diplome de recunoaştere date celor ce au contribuit la realizarea capelei să
disting şi pe preotul căpitan Oniga Pompei cu brâul roşu" 18 .
Comandantul Regimentul 84 Infanterie, colonelul N. Costescu, nota, la
31 octombrie 1936, că preotul căpitan Pompei Oniga a desfăşurat aceeaşi
"activitate rodnică, acelaşi rol şi conştiinciozitate lăudabilă ca şi în anii trecuţi.
Este un preot cult care are o mare putere de convingere prin predicile sale bine
simţite şi exprimate într-o o prea frumoasă formă. A contribuit foarte mult prin
activitatea sa şi prin modul său de a fi, la desăvârşirea educaţiei morale şi la
întărirea credinţei religioase a ostaşilor. În fiecare duminică şi sărbători a ţinut
câte o slujbă religioasă urmată de predică moralizatoare la capela militară a
garnizoanei. A mai depus, de asemenea, o deosebită râvnă în conducerea
lucrurilor pentru transformarea şi înfrumuseţarea Cimitirului Eroilor",
gestionând şi biblioteca unităţii. Notarea de serviciu o încheia cu propunerea de
a fi avansat la gradul de preot maior 19 •

17

Ibidem.
Ibidem.
19
Ibidem, f. 10.

18
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Comandantul gamizoanei Bistriţa, generalul Sava, remarca efortul
deosebit depus pentru "ridicarea Monumentului Eroilor, înhumarea şi
depunerea osemintelor a celor 2 500 eroi în cripta centrală". Preotul era
caracterizat ca "foarte disciplinat şi cu o educaţie aleasă face cinste preoţilor
militari şi având foarte mult bun simţ şi tact, menţine o bună armonie între
preoţii de toate riturile" 20 .
Episcopul general de brigadă dr. Ioan Stroia considera că preotul Oniga
"este unul din cei mai buni confesori ai armatei, care îşi pune neprecupeţit tot
sufletul său în împlinirea chemării sale de preot şi duhovnic al gamizoanei. De
acord deci cu comandanţii săi imediaţi, propunem şi noi: Merită a înainta la
alegere" 21 •
Între activităţile desfăşurate în perioada 1 noiembrie 1936-31 octombrie
193 7 se puteau enumera: prezentarea de conferinţe "foarte bine studiate, expuse
pe înţelesul tuturor", dezvoltarea "credinţei ostaşilor prin slujbele religioase
ţinute în fiecare duminică şi sărbătoare la capela militară, slujbe care au fost
urmate de predici frumoase şi bine redate", conducerea lucrărilor de la Cimitirul
Eroilor "care sunt aproape terminate" şi gestionarea bibliotecii regimentului,
"îndeplinindu-şi foarte bine atribuţiile" 22 •
"Foaia calificativă" pentru perioada 1 noiembrie 1937-31 octombrie
193823 conţine aceleaşi aprecieri elogioase: "muncă fără preget, abnegaţie şi
devotament în îndeplinirea serviciului său de confesor al regimentului şi al
Gamizoanei Bistriţa[ ... ] ţinuta întotdeauna bine îngrijită[ ... ] Temperament vioi.
Caracter cinstit şi sincer [... ] Inteligent cu judecată sănătoasă. Are cultură
deosebit de frumoasă. Disciplinat. Bun camarad. Cu simţul datoriei foarte
dezvoltat. [... ] o educaţie deosebit de frumoasă şi o prea bună conduită în
societate face să atragă imediat atenţia celor din jurul său. Demn şi moral în
toate acţiunile sale. Se bucură de cultură care îl deosebeşte de ceilalţi
camarazi".
Muncind rară preget şi cu perseverenţă, pe lângă activitatea confesională
s-a făcut remarcat prin strădania pentru întreţinerea Cimitirelor Eroilor din
Garnizoana Bistriţa. "Această activitate a atras atenţia tuturor, fapt pentru care a
fost decorat de Consulatul German din România prin Ministerul Afacerilor
Străine pentru deosebita grijă depusă şi pentru mormintele ostaşilor germani,
înhumaţi în Cimitirul Eroilor din Bistriţa".

20
21

22
23

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, f. 11.
Ibidem, ff. 12-14.
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Preotul Oniga s-a implicat ŞI m "aranjarea Casei Ostăşeşti a
regimentului unde a arătat putere de muncă şi mult discernământ în modul de
aranjament".
Colonelul D. Moloiu propunea: "Faţă de activitatea sa excepţional de
bogată, nu numai în cadrul regimentului, sunt de părere şi propun, ca o bună
recompensă imediată până la înaintarea sa la gradul de maior, Inspectoratul
Clerului Militar să îl ridice şi sfinţească în ierarhia preoţească la rangul de
protopop militar"24 •
Noul Inspector al Clerului Militar, episcopul general dr. Partenie
Ciopron 25 , aprecia că "preotul căpitan Oniga Pompei a dezvoltat anul acesta o
frumoasă şi rodnică activitate pastorală printre ostaşii din Bistriţa. De
asemenea, s-a străduit foarte mult şi a dat tot concursul pentru ridicarea unui
monument al eroilor în acea garnizoană, fapt remarcat de toţi comandanţii care
s-au perindat în garnizoana Bistriţa şi care i-au adus elogii cu prilejul
inaugurării monumentului. Disciplinat, se bucură de încrederea corpului
ofiţeresc şi este ascultat de toţi ostaşii care văd în persoana sa pe părintele lor
sufletesc. Merită a înainta la gradul de preot maior".
În baza Înaltului Decret nr. 4083/1939 şi a Ordinului de Zi nr. 455/1938,
de la 4 octombrie a fost însumat la Regimentul! Grăniceresc nr. 84.
În "Foia calificativă" pentru intervalul 1 noiembrie 1938-31 octombrie
26
1939 se arăta: "după 15 martie 1939 venit pe zonă a început cu aceeaşi putere
de muncă perseverentă şi dragoste să-şi facă serviciul, stând de vorbă cu
soldaţii, vizitând bolnavii în infirmerie şi pentru fiecare găsea un cuvânt de
îmbărbătare, un cuvânt creştinesc de alinare şi mai mult de împlinirea datoriei
faţă de ţară şi rege. Slujbele sale de duminică erau adevărate momente de
reculegere ale tuturor, iar predicile sale bine pregătite şi simţite erau un izvor cu
balsam de îmbărbătare şi curaj în aşteptarea zilelor mai bune. Continuu s-a
îngrijit de înfrumuseţarea şi completarea lucrărilor la Cimitirul Eroilor din
garnizoană, la care depune tot sufletul să se menţină în cea mai bună stare, căci
acest frumos monument s-a ridicat în bună parte numai cu concursul său".
Comandantul unităţii se arăta recunoscător că "prin energia sa şi prin
cunoscuţii săi mi-a fost de un real ajutor a putea să aduc Monumentul Eroilor în
24

Ibidem.
Pe larg vezi Marius-Cătălin Mitrea, Episcopia Armatei Române - apostolat în slujba patriei,
în revista "Misiunea", anul 1, nr. 112014, pp. 54-60 şi Colonel (r) prof. univ. dr. Gheorghe
Nicolescu, Un episcop pentrn Armata Română. Generalul de brigadă dr. Partenie Ciopron, în
"Calendarul Tradiţiilor Militare- 2013", Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2012,
Bucureşti, pp. 30-40; Aurel Pentelescu, Ionuţ-Constantin Petcu, Episcopii Armatei Române,
Editura Militară, Bucureşti, 2016, pp. 81-98.
26
AMR, fond Memorii Bătrâni, dosar nr. crt. 5, ff. 15-16.
25
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legătură

de la Prundul Bârgăului şi să-1 instalez în
curtea cazărmii", propunând "ca o bună recompensă pentru activitatea sa
intensă şi rodnică până la înaintarea în grad, Inspectoratul Clerului Militar să-1
sfinţească la rangul de protopop militar în ierarhia preoţească".
Cu aceste elogioase aprecieri se arătau de acord şi comandantul Brigăzii
20 Infanterie - generalul Voiculescu şi cel al Diviziei 20 Infanterie - generalul
Georgescu.
Inspectorul Clerului Militar contrasemna: "cu adăugarea că preotul
căpitan Oniga a stat pe zonă în mijlocul ostaşilor chiar de la începutul
concentrărilor unde se află şi în prezent"27 •
A fost avansat la gradul de preot maior de la 8 iunie 1940, la 29 iunie
fiind mobilizat prin Înaltul Decret nr. 2135/1940. Va fi demobilizat în acelaşi
an, în baza Înaltului Decret nr. 3798, de la 15 noiembrie.
În perioada 1 noiembrie 1939-31 octombrie 1940, preotul Pompei Oniga
a dovedit aceeaşi putere de muncă, perseverenţă şi conştiinciozitate în întreaga
sa activitate. "Sărbătorile creştineşti le-am făcut cu toţii pe zonă, dându-le un
fast deosebit, iar prin felul cum le-a organizat slujba religioasă, au fost
adevărate şi pioase ceasuri de reculegere pentru toţi asistenţii. Predicile sale,
întotdeauna bine studiate şi simţit redate, astfel că erau mult ascultate de trupă,
dând rezultate din ce în ce mai bune. Se interesa de aproape de bolnavii cărora
le ştia să le elimine suferinţele. Între timp s-a ocupat şi de Cimitirul Eroilor din
Bistriţa, care a rămas în teritoriul cedat, dar în stare de toată lauda" 28 .
Comandantul Brigăzii 20 Infanterie, generalul Jeliceanu, se arăta "în
totul de acord cu elogioasele aprecieri făcute de comandantul de regiment
acestui distins slujitor al altarului în armată. Preotul maior Oniga şi-a pus tot
sufletul, priceperea şi zelul în hrănirea sufletului şi minţilor ostaşilor din
regiment, în mijlocul cărora s-a găsit necontenit şi a propovăduit iubirea de
patrie bazată pe credinţa creştină", concluzionând "preotul maior Oniga este un
foarte bun preot militar necesar instituţiei".
Comandantul Diviziei 20 Infanterie adăuga "demn, conştiincios, a făcut
serviciul atât pe zona de concentrare, cât şi la P.S. (Partea Sedentară- n.n.) a
Regimentului 84 Infanterie, unde s-a ocupat de Cimitirul Eroilor, pe care 1-a
adus într-o situaţie frumoasă şi de toată lauda" 29 •
A fost mutat la Comenduirea Pieţei Bucureşti, începând cu 1 noiembrie
1940. La 11 ianuarie 1941, comandantul aprecia că preotul maior Pompei Oniga
a îndeplinit "însărcinările date în legătură cu educaţia religioasă a trupei din
cu

grănicerii năsăudeni

27

Ibidem.
Ibidem, f. 17.
29
Ibidem.

28
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Garnizoana Bucureşti. Foarte inteligent, posedă cu prisosinţă cultura specială şi
generală pentru a da rezultat dorit educaţiei ostaşilor. Foarte bun preot militar".
La 1 aprilie acelaşi an, a fost transferat în garnizoana Haţeg "în interes
de serviciu" (Decizia Ministerială nr. 3550), ca pe 2 iunie să plece pe front cu
Batalionul 1O Vânători Munte - "pe tot timpul campaniei a contribuit în o mare
măsură la educaţia creştinească a ostaşilor".
La 21 iulie, "a fost vărsat pentru mobilizare la Divizia 8 lnfanterie
pentru Corpul 10 Armată, Ordinul nr. 204886 din 21 iulie 1941 al M.C.G.
(Marelui Cartier General- n.n.) al armatei eşal[onul] 11"30 .
În perioada 1 septembrie-31 octombrie 1941, preotul maior Oniga a
activat la Ambulanţa Divizionară nr. 8, unde, devotat misiunii sale, "a fost tot
timpul în mijlocul răniţilor primiţi de formaţiune în luptele de la Odessa. A
organizat, în scurtul timp cât a fost la ambulanţă, Cimitirul Eroilor de la biserica
veche din Bielovca, a sfinţit şi renovat biserica din Grădiniţa Transnistria" nota medicul-şef maior doctor Pătraşcu 31 •
Comandantul Diviziei 8 Infanterie, generalul Carlaonţ, s-a arătat de
acord cu aprecierile şefului ierarhic. "Ţin să adaug în completă cunoştinţă de
cauză, că rareori am putut vedea un preot militar la înălţimea calităţilor
preotului maior activ Oniga Pompei. Prin activitatea deosebită de a depus
printre răniţi, bolnavi, ca şi printre unităţile diviziei a dovedit calităţi superioare
sufleteşti şi minunate însuşiri în adevăratul apostolat ce a făcut pretutindeni.
Dar ceea ce a culminat în adevăr în activitatea acestui preot militar a fost
sufletul, munca fără preget şi pasiunea în repunerea în funcţiune a bisericilor
din localităţile din Transnistria pe care le-a lăsat locuitorilor reparate, înzestrate
cu vestminte şi cărţi bisericeşti şi într-o atmosferă de pioasă credinţă
creştinească pe care a propovăduit-o zi de zi printre locuitorii transnistreni. A
încercat o profundă emoţie sufletească, asistând la slujba religioasă ţinută de
preotul maior Oniga, în bisericile renovate de Sfinţia-Sa, în care mai înainte
erau cinematografe, săli de petreceri sau magazine. Câtă mulţumire sufletească
nu a revărsat în sufletul acestui popor amărât, frumoasele predici şi slujbe ale
preotului maior Oniga! Îi aduc şi pe această cale mulţumirile mele cele mai
calde pentru munca fără răgaz şi pentru sufletul său mare", propunând să i se
acorde Ordinul "Steaua României" clasa a V-a cu spade 32 .
În perioada 20 noiembrie 1941-10 martie 1942, preotul maior Oniga a
activat în Garnizoana Ploieşti (Ordinul Ministerului Apărării Naţionale nr.

30
31

32

Ibidem, f. 18.
Ibidem, f. 19.
Ibidem.
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66489/1941), ca de la această dată să fie detaşat în Garnizoana Craiova (Ordinul
Ministerului Apărării Naţionale nr. 14250211942).
Generalul R. Stănescu, comandantul Garnizoanei Craiova nota în "Foaia
de carnet"33 că preotul maior Pompei Oniga "a oficiat în repetate rânduri cu
cucernicie şi prestanţă serviciul divin, la toate unităţile şi serviciile din
garnizoană şi, prin darul cuvântului de care este bine înzestrat, a ţinut calde şi
înălţătoare şedinţe de educaţie morală şi naţional-patriotică ostaşilor,
contribuind prin aceasta la marea operă de formarea sufletului şi tăriei morale a
luptătorilor. A ţinut, de asemenea, frumoase predici la spitalele de răniţi din
garnizoană, pentru a alina suferinţele celor ce şi-au dat tribut pentru binele ţării,
a le ridica moralul şi a-i convinge că jertfa lor va fi răsplătită. [... ] S-a bucurat
de o deplină autoritate morală şi dragoste din partea ostaşilor şi a ofiţerilor".
La 18 august 1942, i-a încetat detaşarea, revenind la Comenduirea Pieţei
Ploieşti (Ordinul Marelui Stat Major nr. 134207/1942). Şi în această perioadă a
dovedit "mult respect pentru superiori şi multă omenie şi dragoste faţă de
subalterni. În îndeplinirea serviciului depune tot zelul şi sufletul. A executat cu
multă competenţă şi exactitate programul de educaţie religioasă, a trupelor din
garnizoană: slujbe religioase, conferinţe etc. Stăpân pe cuvânt, are darul
convingerii obţinând rezultatele cuvenite prin activitatea depusă în îndeplinirea
serviciului"- nota colonelul!. Constantinescu 34 .
Şeful Serviciului Clerului Corpului 5 Armată, protopopul locotenentcolonel Matei Popescu îşi caracteriza subalternul, la 31 octombrie 1943:
"Preotul maior Oniga Pompei este tipul adevăratului pastor. [... ] Cu aptitudini
fizice foarte bune, cu un suflet adevărat creştin, fiind bun, blând şi cu dragoste
faţă de toţi, fie mici sau mari. [... ] Cu aptitudini militare foarte bune, foarte
disciplinat, punctual, executând întocmai ordinele date. Foarte bun camarad.
[... ] Are titlu academic, şi-şi reîmprospătează cunoştinţele citind diferite cărţi de
specialitate. [... ] Educaţie militară foarte bună, nelăsând nimic de dorit. [... ]
Serviciul 1-a îndeplinit conştiincios la corpurile de trupă ce i s-au încredinţat în
Garnizoana Ploieşti. Am oficiat împreună în diferite regiuni şi am constatat că
trăieşte rugăciunile pe care le grăieşte, ostenindu-se a mişca sufletele ostaşilor
care asistă. Nu se grăbeşte în slujbă şi predică cu foarte mult entuziasm, are o
expresie a feţei adecvată celor ce cuvântă, de asemenea, în gesturi. Este dinamic
în cuvântări şi înflăcărează" 35 .
A continuat în întreaga sa activitate să se distingă "printr-un zel
excepţional, obţinând foarte bune rezultate în educaţia morală a trupelor din
33
34
35

Ibidem, f. 20.
Ibidem, f. 22.
Ibidem, f. 48.
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garnizoană",

fiind propus să fie avansat "la alegere la gradul de preot
locotenent-colonel, îndeplinind condiţiile de capacitate şi vechime"36 •
În perioada 1O februarie-30 noiembrie 1944, preotul maior Oniga a
îndeplinit funcţia de şef al Serviciului Clerului Corpului Blindat, luând parte la
campania din Transilvania. Generalul G. Rozin aprecia că: "din toate punctele
de vedere este la înălţimea frumoasei sale misiuni, pe care o îndeplineşte cu
toată însufleţirea şi cu mult prestigiu. Cultura generală şi profesională frumoasă
în activitatea la corpurile de trupă îndeosebi rodnică prin numeroase slujbe
bisericeşti şi predici înţelepte. Din toate punctele de vedere este un preot militar
distins şi de înaltă valoare profesională", propunând să fie avansat la gradul de
preot locotenent-colonee 7•
În Garnizoana Bucureşti, unde "se ivesc diferite servicii ad-hoc, în afară
de programul unităţilor respective, a fost nevoie, şi este în orice moment, de
38
prezenţa şi serviciile preoţilor militari din garnizoană" •
La aceste activităţi a fost convocat şi preotul Oniga "de curând venit în
garnizoană", şeful Serviciului Religios apreciind "cu toată căldura, frumoasele
note date de şefii Sfinţiei Sale respectivi. [... ] Înfăţişare: demnă, bisericească
impusă în serviciu şi în societate. Bun slujitor cu o cultură aleasă" 39 .
Episcopul Armatei, generalul dr. Partenie Ciopron afirma: "sunt întru
totul de acord cu notele elogioase obţinute de la ceilalţi şefi ierarhici. Preotul
maior Oniga Pompei s-a remarcat printr-o rodnică activitate pastorală în toate
împrejurările. Pentru meritele sale i-am conferit rangul bisericesc de econom şi
distincţia Brâul Roşu. Având sta.ffiiul legal, îl propun pentru înaintare la gradul
de locotenent-colonel la alegere" .
La 14 februarie, a fost avansat la gradul de locotenent-colonel, cu
vechimea de la 16 iunie 1945, conform Înaltului Decret nr. 197 din 23 februarie
1946.
Şi în perioada 11 iunie-26 septembrie 1945, preotul locotenent-colonel
Pompei Oniga a fost preotul Garnizoanei şi Comenduiri Pieţei Bucureşti. "În
această calitate a dat dovadă de punctualitate în serviciu, putere de muncă,
judecată clară, caracter desăvârşit şi, în special, o mare dragoste pentru
pregătire sufletească a trupei acestui comandament, căreia, prin şedinţe
41
săptămânale religioase, i-a înălţat sufletul şi i-a întărit credinţa în Dumnezeu" .
36
37

38
39
40
41
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Şeful

Serviciului festivităţi-protocol al Comenduiri Pieţei Bucureşti
nota, la 8 august 194642 , că preotul locotenent-colonel Oniga i-a fost de "un real
folos în toate împrejurările, fiind foarte punctual şi devotat [cu] o prea frumoasă
pregătire preoţească şi intelectuală. Predicile ţinute au fost pildă de simţire,
erudiţie şi dragoste creştinească".
Comandantul secund al instituţiei contrasemna în "Foaia calificativă",
arătându-se de acord cu calificativele date de şeful direct. "Devotat în totul
misionarismului său în cadrul atribuţiilor sale în C.P.B. (Comenduirea Pieţei
Bucureşti - n.n.), a fost un adevărat părinte predicator pentru refacerea
sufletelor rătăcite. Activ şi cu o cultură corespunzătoare sarcinilor sale. Un
apostol care a căutat să trăiască lângă cei suferinzi, să lumineze pe cei
4
dezorientaţi", propunându-lla avansare la gradul de colonel "la alegere" •
Episcopul Armatei, generalul dr. Partenie Ciopron, 1-a evaluat pentru
ultima dată: "Foarte bun preot militar din toate punctele de vedere. Pentru
meritele sale deosebite i-am conferit rangul bisericesc de protopop stavrofor.
Am regretat destul de mult trecerea sa în cadrul disponibil, însă aceasta am
socotit-o ca ceva temporar, până la revenirea în cadrele active. Element de mare
folos pentru instituţie. Merită cu prisosinţă să înainteze la gradul de colonel la
alegere 44 •
La 1O august 1946, preotul locotenent-colonel Oniga a fost mutat la
Cercul Teritorial Bucureşti, trecut din ofipiu în cadrul disponibil ~Înaltul Decret
nr. 2498) şi în rezervă, la 9 august 1947 (Inaltul Decret nr. 1652)4 .

42

Ibidem, f. 53.
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Ibidem, f. 54.
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Titu Maiorescu în corespondenţa dintre
George Juvara şi Simion Mehedinti
Dr. Silviu VĂCARU
Titu Maiorescu in the Correspondence between
George Juvara and Simion Mehedinti
Summary
The correspondence between George Juvara and Simion Mehedinti is centered
around Titu Maiorescu. More information is presented in the letters with respect to the
manner in which the work of the critic was received in the political and literary world
of that time. We also tind new details in relation to the festivities organized for the
celebration of the birth centenary of Ti tu Maiorescu.
Keywords: correspondence, George Juvara, Simion Mehedinti, politica! and literary
world

Cercetând fondul de documente donat Arhivelor Naţionale Iaşi de George
Juvara, atenţia ne-a fost atrasă de o serie de scrisori primite între 1937 şi 1943
de la Simion Mehedinţi. Tema principală a epistolelor este legată de valoarea
operei lui Titu Maoirescu şi modul cum era ea reflecftată în publicistica vremii.
O mică parte din scrisorile lui Simion Mehedinţi au fost publicate trunchiat ~i
scoase din context de Aurel Leon în revista "Ateneu", nr. 2, februarie 1969 .
Conjunctura politică de atunci nu permitea publicarea întregii corespondenţe
între cei doi. În acelaşi an, la 5 aprilie 1969, George Juvara trimitea Arhivelor
din Iaşi "câteva din scrisorile mele din tinereţe adresate lui S[imion]
M[ehedinţi]. Ce păcat că le descopăr abia astăzi! Era bine să fi fost împreună cu
ale lui S[imion] M[ehedinţi] către mine" 2 . În materialul de faţă noi am încercat
să venim în întâmpinarea dorinţei lui George Juvara publicând corespondenţa
dintre cei doi în funcţie de data la care au fost trimise scrisorile.
Citite cu atenţie aceste scrisori dezvăluie o serie de întâmplări şi evenimente
George Juvara într-o scrisoare adresată lui C. Turcu făcea următoarea referire Ia articolul lui
Aurel Leon: ,,D[oam]na Mehedinţi mi-a telefonat duminica trecută că a aflat de Ia prof. 1. Creca
1
că în revista "Ateneu" (Bacău, nr. 2/febr[uarie] 1969 ) s-a publicat un număr de scrisori literare
ale lui S. Mehedinţi către mine. Autorul studiului este scriitorul Aurel Leon din Iaşi.
Introducerea e scurtă, dar bine documentată asupra modestei mele persoane. Presupun că a fost
şi Ia Arhivele St[atului] Iaşi unde a văzut coresp[ondenţa] de mai sus" (Arhivele Naţionale Iaşi,
fond C. Turcu, Corespondenţă, nr. 2.579).
2
Ibidem, nr. 2.580.
1
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pe care cu greu le putem sesiza în lucrări de specialitate. De aceea, considerăm
că publicarea lor poate aduce un plus în cunoaşterea unor realităţi pe care le
bănuiam, dar pentru care nu aveam şi mărturiile necesare.
Dacă Simion Mehedinţi 3 este o personalitate binecunoscută şi nu credem
că mai este cazul aici să spunem multe lucruri despre el, George Juvara este
pentru cei mai mulţi un necunoscut. Din acest motiv, încercăm, şi prin
publicarea acestor scrisori, să ridicăm vălul de anonimat ce mai pluteşte încă
asupra acestui personaj atât de bine cunoscut celor apropiaţi de revista
"Convorbiri literare". George Juvara s-a născut la 3 septembrie 1911, la
Bucureşti 4 • A studiat la Liceul "Petru Rareş" din Piatra Neamţ, apoi a urmat
cursurile Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti. Din septembrie
1938, a funcţionat pe rând, ca magistrat, la Tribunalele din Cernăuţi 5 , laşi,
Odorhei 6, Ialomiţa 7 şi Ilfov până în 1951 când a fost restructurat 8 din rândul
magistraţilor9 . Întreaga avere rămasă de la părinţi i-a fost confiscată. Abia după
zece ani şi-a găsit cu greu un post de jurist la Staţia Experimentală Stupicolă
Maliuc, apoi la Gospodăria Agricolă de Stat Casimcea 10 • De aici se transferă la
Staţiunea de Maşini şi Tractoare Titu, ajungând în final pe un post de economist
la Inteprinderea "Granitul" Bucureşti. Este greu de crezut că un magistrat cu
doctorat, vorbitor de limbă germană şi franceză (traducător), cu mai multe cărţi
şi articole scrise despre opera juridică şi filozofică a lui Titu Maiorescu putea fi
jurist la o Staţiune de Maşini şi Tractoare.
Simion Mehedinti (19 octombrie 1868, Soveja (16 octombrie 1868 susţine George Juvara, O
scrisoare inedită a profesorului Simion MehedinJi despre însemnătatea limbii latine pentru noi
românii, p. 713)- 14 decembrie 1962, Bucureşti). Studii secundare la Seminarul Teologic din
Roman şi la cel din Bucureşti, apoi urmează Liceul "Sf. Sava" din Bucureşti. Studiază la
Universităţile din Bucureşti (licenţiat în 1892), Paris şi Berlin, luându-şi doctoratul în anul 1899
(Leipzig). Începând cu 1900 devine profesor la Universitatea din Bucureşti, la prima catedră de
geografie din România. Membru titular al Academiei Române din anul 1915. A fost director al
revistei "Convorbiri literare".
4
Era fiul lui Henric Juvara (născut la 18 mai 1885, la Huşi şi decedat la 14 mai 1963 la Bacău,
Arhivele Naţionale Iaşi, fond George Juvara, nr. 381) şi al Anei Maria Perticari (ibidem, nr.
544). Mai multe detalii despre familia lui Gheorge Juvara, vezi Silviu Văcaru, Gheorghe Juvara
- corespondenfă inedită, în "Prutul", serie nouă, anul II (XI}, nr. 1 (49)/2012, p. 166. Detalii şi
în Nota explicativă a lui George Juvara din 15 februarie 1973 (Arhivele Naţionale laşi, fond G.
Juvara, nr. 568).
5
Angajat la 15 septembrie 1938 (Idem, fond C. Turcu, Corespondenţă, nr. 2.473).
6
Numit Judecător de şedinţă la Tribunalul Odorhei la 28 iunie 1946 (ldem, fond Gh. Juvara, nr.
432}, procuror la Tribunalul Odorhei (ibidem, nr. 433).
7
Ibidem, nr. 434.
8
La 15 martie 1951 (ibidem, nr. 2.511 ).
9
"Nu mai sunt în vechea funcţiune de 3 ani şi de atunci încoace, am avut diferite ocupaţiuni,
fără durată prea mare" (Idem, C. Turcu, Corespondenţă, nr. 2.425)
10
Ibidem, nr. 2.451,
3
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În toată perioada în care nu a avut un loc de muncă stabil, era nelipsit de
la expoziţiile de pictură de la sala "Dalles", precum şi la cele de la sala
,,Simeza". Din lipsa banilor11 , nu putea cumpăra cărţi, dar intra în librării
pentru a fi la curent cu tot ce se publica, fiind în acelaşi timp atent la întreaga
viaţă culturală ce se desfăşura în Bucureştiul acelor ani 12 aşa cum reiese din
bogata corespondenţă pe care a avut-o cu arhivistul şi istoricul ieşean
Constantin Turcu.
Scrisorile pe care le publicăm mai jos sunt scrise într-o perioadă când în
România extrema dreaptă începea să se afirme din ce în ce mai tare şi când o
parte din valorile naţionale sunt contestate din motive pur politice. Între cei
vizaţi se afla şi Titu Maiorescu unul din fondatorii "Junimii" şi a revistei
"Convorbiri literare". Cu toate acestea, tânărul pe atunci George Juvara încerca
prin mijloacele de care dispunea să aşeze personalitatea lui Titu Maiorescu la
locul potrivit. Instalarea unei plăci comemorative pe locuinţa din Bucureşti a
criticului, dorinţa de a ridica un bust sau o statuie şi organizarea la Chişinău a
manifestărilor prilejuite de centenarul naşterii lui Maiorescu sunt argumente în
acest sens.
Contextul social şi politic ce avea să vină va zădărnici idealurile celor
doi. Toate se vor schimba, rămânând profetice cuvintele lui Simion Mehedinti:
"cu statuia cred să ajungem la bun sfărşit,- numai să ne lase în pace Stalin". Şi
nu ne-a lăsat.

*
* *
[Ziua când guvernul a defilat în

faţa

27 februarie 1937
Palatului pentru aniversarea Constituţiei]

Iubite domnule Juvara,
Mi-a făcut mare bucurie cartea d-tale. Eu cred ca nătângul în puterea
binelui. Când va închide ochii generaţia care l-a cunoscut pe T. Maiorescu
amintirea sa va fi păstrată de oameni vrednici. Nu e asta o dovadă de biruinţa
adevărului? Am cetit până acum capitolul privitor la despărţirea celor doi
bătrâni. Cred că ai presentat lucrul cu nepărtinirea unui magistrat. Figura lui
După ce i se confiscase toată averea sa şi cea dobândidă de la părinţi, pentru a face faţă
cheltuielilor vindea din când în când din puţinul ce-l mai avea. Muzeului de Artă din Iaşi a
vândut două tablouri cu părinţii miropolitului Calinic Miclescu (Iorgu Miclescu şi soţia sa
Maria, născută Beldiman) şi altul, un portret al Smaranei Mavrogheny (ibidem, nr. 2.637).
12
Silviu Văcaru, Bucureştiul cultural în corespondenfa lui Gheorghe Juvara, în In honorem
Mircea Ciubotaru, voi. editat de Lucian Valeriu Lefter, Mihai Bogdan Atanasiu, Iaşi, Editura
Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 2015, p. 461-486.
11
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Carp e minunată, cât timp arăta liberalilor fierul roşu. Cu toate greutăţile
epocei, e bine că nu s-a şters cuvântul de înfierare faţă de oameni ca Brătianu şi
aliatul său Take Ionescu. Umbrirea lui Carp începe din momentul când a pornit
a unelti alături de Filipescu. Penibilă scădere din partea unui om cu un picior în
groapă, într-un stat atât de ameninţat, cum era atunci România din partea
bulgarilor ajunşi la Ceatalgea! Scoseseră cărţi poştale cu hărţi care arătau
graniţa bulgărească la Tulcea!
Toate îşi au urmarea lor. Când mi s-a propus în vara trecută să prezidez
sărbătorirea aniversării lui Carp, cu toată dragostea faţă de el, n-am putut primi.
Din om de stat, bietul bătrân se coborâse la nivelul lui Filipescu cunoscut ca un
om pătimaş.
Mă bucur mult când ştiu că rară să-I fi văzut măcar pe T. Maiorescu te
gândeşti cu atâta pietate la memoria lui.
Devotat,
S. Mehedinţi.
Arhivele Naţionale

laşi,

fond G. Juvara, nr. 90.

*

16 iulie 1937

Iubite domnule Juvara,
Nu-\i închipui ce treabă bună ai făcut cu piatra aşezată pe casa lui T.
Maiorescu 1 • Mi-au pomenit o mulţime de festivitatea de duminica trecută.
Mulţumesc mult pentru "Retragerea naturalizării". N-am nici o
competenţă în materie, dar concluzia mă împacă ...
Tot azi am primit Ţară de Aron Cotruş 14 . Am cetit-o, fiind micuţă. Te
Despre punerea unei plăci comemorative pe casa în care a locuit Titu Maiorescu îi scria
George Juvara şi lui Constantin Turcu. "Câte planuri nu-mi făceam în tinereţe: ba un muzeu al
,)unimii" în acest imobil, ba o fundaţie culturală legată de numele lui T. Maiorescu, ba un nou
sediu al "Convorbirilor"!... Placa comemorativă, pusă în vara anului 1937, a fost primul pas, dar
şi cel din urmă, în această direcţie, deoarece am plecat apoi ca magistrat Ia Cernăuţi şi Iaşi
(1838-1944 ). Când m-am înapoiat, în iarna 1944-1945, erau alte împrejurări şi nu am mai putut
înjgheba nimic cu caracter cultural, în memoria marelui critic şi a celorlaţi junimişti (Arhivele
Naţionale Iaşi, fond C. Turcu, Corespondenţă, nr. 2.445). Casa urma să fie demolată în anul
1960 (Silviu Văcaru, Bucureştiul cultural în corespondenta lui Gheorghe Juvara, în In
honorem. Mircea Ciubotaru, voi. editat de Lician-Valeriu Lefter, Mihai- Bogdan Atanasiu, Iaşi,
2015, p. 470-471).
14
Aron Cotruş ( 2 ianuarie 1891, Haşag (astăzi Loamneş),jud. Sibiu- 1 noiembrie 1961, la un
spital din Long Beach, California şi înmormântat în cimitirul Sf. Cruce (Holy Cross) din
Cleveland, statul Ohio, SUA). Începe cursurile Liceului "Sfântul Vasile", Blaj apoi se mută la
Liceul ,,Andrei Şaguna" din Braşov. Aici îl cunoaşte pe Lucian Blaga cude care va lega o
prietenie care va dura toată viaţia lui. Urmează cursurile Facultăţii de Litere din Viena. De
13

332
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia XIII 1 2018

îndemn s-o ceteşti, autorul este un real talent. Urmăreşte-} până la anul 2000,
când noi, cesti de azi, vom fi de mult sub ţărână.
În curând voiu pleca din Bucureşti. Iulie şi Bucureşti nu merg împreună.
La toamnă însă, când ai un moment liber, aş dori să mai vorbim de unele şi de
altele.
Încă odată cele mai cordiale mulţumiri pentru carte.
Devotat,
S. Mehedinţi.
Arhivele Naţionale

Iaşi,

fond G. Juvara, nr. 86.

*

26 octombrie 193 7

Iubite domnule Juvara,
După atâtea serbări şi sărbători, sosind în Bucureşti, am găsit scrisoarea
d-tale, în numele celor care au ca "îndreptar spiritul Junimii". Vă mulţumesc
din inimă. Personal sunt încredinţat că adevărul iese totdeauna deasupra. Va
veni ziua, când veţi putea spune în faţa pietrei comemorative a lui Titu
Maiorescu, biruit-au gândul!
În ce priveşte iniţiativa d-tale (sau a d-voastră) cu bustul, lucrul are
nevoie de o discuţie mai amănunţită. La un ceas după sosirea mea, m-a chemat
la telefon un om care n-a avut roluri însemnate în viaţa noastră publică, însă ştie
multe, multe de tot. A făcut însemnări zilnice timp de aproape o jumătate de
secol. Şi iată ce m-a întrebat: Ce e cu bustul lui Maiorescu? Bust lui Maiorescu,
când atâţi oameni de mâna a doua sau a noua au statui la toate răspântiile?
Mărturisesc că nu ştiam cine a luat iniţiativa până ce am deschis
scrisorile adunate în lipsa mea. Bătrânul s-a grăbit însă să-mi spună că e gata să
subscrie şi el o sumă, dacă e vorba de statuie - ba îi găsise şi locul. Fiindcă
Maiorescu e singurul român, care a prezentat un tratat de pace, de însemnătate
europeană, monumentul său trebuie să fie, zicea bătrânul memorialist, în piaţa
de lângă Ministerul de Externe.
Cum vezi, moşneagul este iute la pas ...
În orice caz, trebuie multă, multă cumpănire. Când vă veţi aduna, sunt
gata să discutăm lucrul cât mai amănunţit.
Devotat,
S. Mehedinţi.

Arhivele Naţionale

Iaşi,

fond G. Juvara, nr. 87.

acum începe colaborarea sa cu diverse reviste care-i publică poeziile. Jurnalist la Arad, ataşat de
la Roma, Varşovia, Madrid şi Lisabona. După război se exilează ca refugiat politic la
Madrid, apoi, din 1957, se stabileşte în Statele Unite.

presă
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DUMINICA POPORULUI
. U C UI'ta$TI IV.
•'~""

ou•. ""eovtf"· • t

9 octombrie 1938
Iubite domnule Juvara
A fost pe la mine G. Kirileanu, un om bun de sfat şi adânc închinat
amintirilor despre Titu Maiorescu. Am privit încă odată lucrul pe toate feţele:
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https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia XIII 1 2018
credea şi el, cred şi eu, că este nu numai greu, ci foarte greu.
Se înţelege, nu e vorba de munca pe care ai face-o dumneatata - şi noi,
toţi, în măsura puterilor noastre. Asta e firesc lucru. E însă altceva: avem
dreptul să expunem memoria lui Maiorescu, fără siguranţa izbândei?
Toţi netrebnicii şi-au asigurat laude postume şi chiar statui prin
mijloacele clubiste. N-a avut parte până şi Constantinescu- Porcu de funeralii
naţionale?

Aşadar,

este grozav de greu să expunem numele lui Maiorescu la
neadmisibile. Cu oficialitatea de azi, cred că nu se poate începe
nimic în latura aceasta.
Mă bucur de numirea dumitale în magistratură. Sunt încredinţat că se va
simţi îndată felul dumitale de a lucra.
Devotat,
S. Mehedinţi.
comparaţii

se adună încet suma trebuitoare
cumpărării unui vas-şcoală, în locul lui Mircea, cineva a făcut această socoteală:
"să dea o mie de oameni" câte 5.000 lei pentru a împlini mai repede lucrul.
Acela a şi oferit îndată "Ligii Navale" 5.000 de lei. Crezi că s-a mai găsit măcar
unul, care să vină la rând? Nici unul!
PS.

Să-ţi

Arhivele Naţionale

dau o

Iaşi,

pildă. Văzând că

fond G. Juvara, nr. 88.

*

24 noiembrie 1938

Iubite domnule Juvara
Cum vezi, peste vreo jumătate de an se împlinesc 50 de ani de la
moartea lui Eminescu, iar monumentul ... nicăeri, măcar că România este, unită,
este în mare parte opera lui.
Peste un an, se va împlini veacul de la naşterea lui T. Maiorescu. La fel
Nu numai atât. Calomniile politice împotriva lui Eminescu au încetat de
vreo câţiva ani; în contra lui Maiorescu, ele durează şi azi. Un profesor 1-a pus
"la stâlp" acuma câteva săptămâni, la radio, ca să afle toată ţara ce copil păcătos
a fost Titu Maiorescu la Viena! Iar într-o revistă literară, un oarecare Dogar sau
Dogariu, mustră cumplit pe criticul Maiorescu că n-a făcut mai multe însemnări
despre Eminescu!
Dacă e vorba de un bust, cred că putem încerca. Esenţial este
organisarea unei asociatii de oameni, serioşi (fără nici un parazit al vieţii lui
Maiorescu), iar aceia să poarte grijă de studiul cinstit al operei sale critice şi
politice.
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Pentru asta, ori
Devotat,
S. Mehedinţi.

şi

când la îndemână.

Arhivele Naţionale Iaşi, fond G. Juvara, nr. 89.

*

6 decembrie 1939

Iubite domnule Juvara
Tocmai la dumneata mă gândeam. Cum ai văzut, s-a făcut un comitet în
legătură cu comemorarea la 15.11.1940. Eu aş fi dorit să fii în comitetul
bucureştean, ca să iei cuvântul aici, în numele tineretului. Domnul Torouţiu a
stăruit să fii la Cernăuţi, ca ajutor al domnului Nistor şi pentru a neutraliza
unele influienţe nocive (unii nătângi urmăresc şi azi pe Maiorescu cu umbra lor
... !). Din scrisoarea dumita1e văd că ai fost tot timpul departe de locul
magistraturei dumitale.
Ori unde vrei, e însă bine, dacă respublica merge bine. Acuma, hotarul
are întâetate. Să scăpăm cu bine de 1940, apoi văzând şi făcând ... Vom avea
timp şi pentru toate: şi bune, şi rele (cum ne cam este obiceiul).
Aşadar, graniţele.

Mă

ne

lăsăm

bucur

că

spiritul militar e bun. Vezi ce bine se ţin finlandezii!

Să

nu

...

Dacă,

printre picături, poţi pune ceva negru pe alb, trimite la Convorbiri.
unele greşeli, dar lucrul de căpetenie este apariţia revistei
întemeiată de "Junimea". Aşadar trimete-i şi îndeamnă şi pe amicii dumitale
care au evlavie de memoria celui ce a fost Titu Maiorescu.
Şi cu statuia cred să ajungem la bun sfărşit, - numai să ne lase în pace
Stalin.
Cele mai bune urări pentru dumneata şi toţi păzitorii hotarului.
Devotat,
S. Mehedinţi.
Torouţiu

a

făcut

Arhivele Naţionale laşi, fond G. Juvara, nr. 91.

*

15 mai 1942

Iubite domnule Juvara
Mă bucur să ştiu că te-ai întors la Iaşi. Ţi-ai făcut datoria pe front,
acuma urmează să faci datoria de toate zilele, în cariera dumitale de magistrat.
Şi aceea este tot un fel de războiu.
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Mulţumesc pentru O scrisoare a lui T Maiorescu. Toate ale lui sunt
caracteristice, dar asta dezveleşte mai mult decât toate latura intimă a sufletului
său şi, în deosebi, raporturile concordante şi discordante cu sora sa. Ce rară
păreche de oameni! Vorba lui: "putere primordială acumulată cine ştie în câte
secole de ereditate". Mintea ca şi fisionomia sorei, era masculină. Energie
dacică la amândoi fraţii, iar tatăl sever (nu ştiu cum să zic: ca un dac sau ca un
roman). Oameni tari.
Tăria nativă se poate vedea şi din atitudinea lui Maiorescu faţă de
istorie. De câte ori nu vorbise la curs de partea problematică a acestei discipline
etico-literare ... Ştia foarte de aproape cât lipseşte istoriei spre a se putea aşeza
în rândul ştiinţelor pozitive. Şi totuşi, era pasionat cetitor de istorie şi memorii
şi cântărise toate operele capitale ale geniului, începând cu Tucidid şi Tacit,
până la Ranke şi Makaulay. Nu preţuia mult pe Taine ca critic, dar Istoria
revo/ufiei franceze o cetise, făcând pe margine, cum îi era obiceiul, multe
însemnări.

Ca profesor de filosofie, ar fi fost de aşteptat să scrie prin urmare în
ramura specialitatei sale. Ce n-ar fi putut spune el despre orice sistem filosofic.
De bună seamă, glosele lui ar fi fost uneori mai luminoase şi mai interesante
decât originalul (dovadă "aforismele"). Dar în loc de a fi un Kuno Fischer sau
alţii de felul lui, a scris Istoria contimporană a României. Din "Însemnările
zilnice" se vede că gândul acesta îl stăpânise din tinereţe, ca să nu zic din
copilărie. Substratul autohton a fost mai puternic decât tot ce-i adăogase
împrejurările educaţiei.

E foarte bine că ai subliniat această împrejurare. Unii cărturari deprinşi a
rumega la iesle porţia lor de paie zilnice cârtesc ... Fac, dragă Doamne, obiecţia
că lucrarea lui M[ aiorescu] n-a trata pe capitole toată desfăşurarea vieţii
pop(orului) român sub Carol 1. E adevărat, dar cine ia seama vede că tabloul e
totuşi întreg. Ce-a spus T[itu] M[aiorescu] despre această epocă e tot ce s-a
scris mai măsurat şi mai cu autoritate. Ceilalţi ... par pe lângă el abia ca nişte
gazetari de ocazie.
Bine ai făcut că ai atras luare aminte asupra locului central pe care 1-a
ocupat istoria în preocupările întemeietorului "Junimei". Nu ştiu ce va mai fi
mâine - poimâine. Oricum vor fi hotarele la sfârşitul războiului, sunt sigur - cu
desăvârşire sigur - că situaţia neamului românesc va fi grea, extrem de grea.
Vom birui greutăţile numai dacă va fi cineva capabil să facă suma tuturor
valorilor positive ale neamului.
Deocamdată, e o liniştire sufletească pentru oameni de etatea mea să ştie
că între tinerii de azi sunt şi de aceia care, închinaţi deplin adevărului, caută să-I
scoată la iveală oricât de multe minciuni I-ar îngrămădi împrejurul sau deasupra
lui. Altfel de tineri vor fi şi sprijinitorii statului.
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Multă sănătate şi

mult spor la muncă.

Devotat,
S. Mehedinţi.
Arhivele Naţionale laşi, fond G. Juvara, nr. 94.

*

laşi,

11/Vll/1942

Stimate domnule profesor,
Vă trimit o copie după testamentul lui T Maiorescu, deschis la 11
oct[ombrie] 1917, la Tribunalul Iaşi. în luna iunie a. c., Tribunalul Iaşi l-a
înaintat Arhivelor Statului spre păstrare.
Îmi pare rău că fiind concentrat, n-am putut să mă deplasez la 1 iulie,
pentru pomenirea lui T[itu} M[aiorescu]. Noi l-am comemorat aci, vineri 3
iulie, ora 20. Eu am vorbit la Radio Moldova şi când voi tipări această
cuvântare vă voiu trimite-o. N-am putut obţine concediul dorit, spre a veni în
Bucureşti să organizez şi acolo, o comemorare, cum voiam.
Vă rog să primiţi cele mai alese urări.
G. Juvara,
Str. Cismmeaua Păcurari, 2 A,

laşi.

Arhivele Naţionale laşi, fond G. Juvara, nr. 297.

*

Iaşi,

30 aug[ust} 1942

Stimate domnule profesor
În urma unei informaţii date de d[omnul] Kirileanu v-am scris la moşia
Vladomira, jud. Iaşi, dar mi-a răspuns pădurarul d[umnea}v[oastră} că sunteţi
plecat. Mi-a părut rău că nu v-am văzut în laşi, unde sunt mereu concentrat,
dar la un birou, aşa că am răgazul să mă ocup şi de alte chestiuni.
Vă mulţumesc mult pentru încuviinţarea dată, de a publica scrisorile lui
T Maiorescu, copiate de d[om nul] Kirileanu dintr-un caiet (Epistolarium III),
găsit la d[umnea]v[oastră]. Aceste scrisori sunt de mare folos biografic: ele
împlinesc o lipsă din viaţa T. M[aiorescu}, şi anume între anii 1860-63, când
Însemnările sale s-au pierdut.
D[omnul] Kirileanu a sosit în Iaşi de 3 zile şi mi-a comunicat că la 1
sept[embrie} este ziua d[umnea}v[oastră} onomastică. Vă rog să primiţi cele
mai respectuoase urări cu acest prilej, dorind ca bunul Dumnezeu să vă
dăruiască multă sănătate şi viaţă cât mai lungă, spre binele ţării şi a tinerelor
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generaţii,

care au găsit totdeauna în d[umnea]v[oastră] cel mai bun sfat.
Lucrez momentan la studiul amintit despre Maiorescu, epoca 1860-62.
La 13 sept[embrie], dacă nu plec iarăşi pe front, vorbesc la Radio Moldova
despre politica externă a lui P. P. Carp.
Vă rog să primiţi domnule profesor expresia cele mai alese
cons ideraţiuni.
G. Juvara.
Arhivele Naţionale Iaşi, fond G. Juvara, nr. 300.

*

22 septembrie 1942

Iubite domnule Juvara,
Am cetit "Cetatea Moldovei" şi m-am gândit imediat la dumneata.
junimist A. C. Cuza (cred că e singurul în viaţă din vechea Societate a
Junimei) a scris câteva pagini, care merită să fie trecute la "Însemnările"
dumitale. În primul moment, mi-a trecut prin gând o scrisoare lungă, chiar
foarte lungă. Fiindcă n-am avut timpul necesar s-o scriu, mă mărginesc acum
numai la relevarea faptului: se face acolo încercarea de a înfăţişa dezvoltarea
literaturii noastre moderne sub triada: Convorbiri - Sămănătorul - Cetatea
Moldovei. Motivarea o vei găsi în numărul din august.
Ce curioasă deformare a realităţii. Nu ştiu cărei cauze îi atribuiesc
această ciudată perspectivă. Nu vreau să influienţez cu nimic părerile dumitale,
dar paginile acelea trebuie neapărat să fie cetite şi puse la o parte. Sper că
războiul nu va fi etern, vor veni iarăşi zile mai senine şi atunci va fi o datorie să
privim lucrurile sine injustiţia.
Sper să te afli bine şi munca dumitale merge din plin.
Devotat,
S. Mehedinti.
Bătrânul

Arhivele Naţionale Iaşi, fond G. Juvara, nr. 97.

*

Iaşi,

1.X1942

Stimate domnule profesor
d[umnea]v[oastră} şi sunt cu totul de acord cu
Când d[omnul] Kirileanu a fost în Iaşi, cu prilejul
înmormântării regretatului Meissner, i-am mărturisit cât de mult mă uimesc
cele scrise de ultimul supravieţuitor al "Junimei". Şi d[omnul] Kirileanu era
mirat de o asemenea lipsă de memorie. Pentru " Cetatea Moldovei", critica

Am primit rândurile

părerea d[umnea]v[oastră}.
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maioresciană este ... prea "filozofică şi ermetică". Iar junimismul ar fi fost
"indiferent faţă de problemele sociale şi naţionale"! ...
Iată afirmaţiuni fundamental greşite, într-un domeniu în care există
izvoare de informaţie uşor de găsit. Să fie aci numai o deformare a adevărului
sau o totală rea credinţă? Recunosc că învinuirea este gravă, dar nu e mai
puţin adevărat că ea este întemeiată. Din toate paginile acestei reviste, se
desprinde o lipsă de orizont cultural, un regionalism mărunt şi multe
preocupări de ordin personal, străine literaturii (de ex. pag. 361). De altfel şi
subtitlul este semnificativ. Tot în n{umă}rul din august a.c., găsim că Pogor ar
fi ... superior lui T. Maiorescu (pag. 251-252).
Niciun cuvânt despre activitatea " Convorbirilor" de la 1905 încoace,
deşi chestiunea ţăranilor "ca bază a fiinţei nemaului ", a fost îmbrăţişată de
"convorbirişti" înainte de "Sămănătoarul ". Apoi, mai observăm neglijarea
altor curente, ca al" Gândirii" de pildă, sau al "Nouei Reviste istorice", care
continuă tradiţia junimistă, având o activitate bogată.
Mă gândeam să scriu ceva într-un ziar sau într-o revistă din capitală,
restabilind adevărul. Acum am sub tipar o broşură destre tinereţea lui T{itu}
M[aiorescu], pe temeiul scrisorilor extrase de d[omnul] Kirileanu din caietul
aflat la d[umnea}v{oastră}. La dezvelirea statuii lui T{itu} M[aiorescu} din faţa
Universităţii voi vorbi şi eu (la radio Moldova).
Vă cer iertare pentru lunga mea scrisoare şi vă rog să primiţi cele mai
alese salutări.
G. Juvara .

Arhivele Naţionale laşi, fond G. Juvara, nr. 298.

*

30 octombrie 1942

Iubite domnule Juvara
O veste bună: a sosit doamna Dimiza, fiica lui T. Maiorescu, cu două
fete a două nepoate, după atâţia ani de robie la bolşevici. Venind prin Bucureşti,
ia câteva din lucrările despre T[itu] M[aiorescu] săi le oferi. Îi va face plăcere
bietei bătrâne. Ca intelect, e chipul tatălui ... Interesant caz de moştenire
crucială: fetele semănând cu tata, nu cu mama.
La 18 oct[ ombrie] eram la ţară, aşa că n-am putut asculta radio. Notează
tot ce s-a petrecut la Iaşi. Cineva care a fost de faţă la desvelirea celor trei statui
mi-a spus numai atâta că a fost vorba mereu de Eu, eu, eu, eu ... Dumneata vei
fi văzut ceva mai mult.
Atâta. La Iaşi e profesor de Dreptul roman un vir bonus, Ilie Popescu
Spineni, caută de-1 vezi. Cunoaşte multe din tradiţia "Junimei", ca atmosferă
sufletească, nu ca date biografice ...
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El se

ocupă

de predosloviile lui T[itu] M[aiorescu]. Vezi poate

lucraţi

împreună.

Devotat,
S. Mehedinţi.
Arhivele Naţionale Iaşi, fond G. Juvara, nr. 98.

*

19 martie 1943, Bucureşti

Iubite domnule Juvara
Toate mulţumirile mele pentru broşură. Ce frumoasă şi întreagă răsare
personalitatea lui Carp. Cu ocazia aceea a spus el uşuratecul şi cinicului T[ ake]
1[onescu]: "talentul nu scuzează toate încarnaţiile, după cum frumuseţea nu
scuză prostituţia". Ca om de stat, avea o singură grijă în politica externă:
asigurarea contra duşmanului nr. 1 (cum se zice azi), iar nr. 1 era pentru noi,
cum este şi acum, Rusia.
Consecvent - clipă cu clipă. Deşi crescut în Germania, cât timp
Napol[eon] III, unit cu Austria, era p[entru] români o garanţie contra
slavismului reprezentat prin ruşi, Carp spunea categoric: sunt alături de
neamurile latine. După ce Franţa cade în plan secundar, el se alătură de
Germania, în măsura în care imperiile centrale erau contra Rusiei.
Mă bucur că junimiştii au un urmaş care judecă lucrurile drept. Când
văd atâţi nenorociţi că fac stil, în loc să se preocupe de adevăr, mă cuprinde
scârba.
Alţii fac m(ai) mult decât stil: clevetesc şi insinuiază. Un oarecare V. M.
(de la Arad!) a scris în "Universul": Actualitatea lui Bărnuţiu, ca să neutralizeze
seria de articole: Îndărăt spre Maiorescu. Acolo se spune că B[ărnuţiu] era
"ţărănist"!. Flecăria politică de azi proiectată peste viaţa poporului român din
secolul trecut! Haide, treacă. Dar anonimul adaugă şi o insinuare dea dreptul
ticăloasă: afirmă că T[itu] M[aiorescu] a fost apărătorul proprietăţii mari, deci
un fel de duşman al satelor! Ştii că tocmai spre a face posibilă împroprietărirea,
M[aiorescu] şi-a dat demisia, spunând cinstit că el nu cunoaşte amănuntele unei
probleme atât de grele.
N-a fost destul acest V. M. (vai mie!) şi iată alţi deştepţi încep o serie de
conferinţe pentru a populariza şi actualiza "viaţa prodigioasă" a lui N. Iorga,
istoricul care a ţinut o conferinţă în Teatru Ligei (pentru unitatea culturală a
tuturor românilor), spre a demonstra acuma 3 ani, că centenarul naşterii lui T.
Maiorescu nu merită să fie sărbătorit ...
Multă ură a stârnit împotriva lui T[itu] M[aiorescu] prin critica sa
necruţătoare. Dire la verite est utile ... mains an se fa it hair (Pascal). L-au urât
pe întemeietorul Junimei nu numai păcătoşii contemporani, dar şi ucenicii
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păcătoşilor!

În zilele jertfei de la Stalingrad, când cei vrednici mor cu miile şi cu
zecile de mii, iată ce grijă au slujitorii patimilor mărunte. Păcătoasă epocă!
Totuşi, nădăjduim că sfânta jertfă a celor buni va precumpăni suma zilelor şi
vom ieşi iarăşi la liman.
S-a isprăvit hârtia.
Devotat,
S. Mehedinţi.
PS. Primesc în acest moment de la Casa Şcoalelor nişte cărţi de E.
Lovinescu. Ce de lucruri neexacte! Poate le vei înşira vreodată, ca un cuviosum.

Arhivele Naţionale

Iaşi,

fond G. Juvara, nr. 100.

*

<24 decembrie 1943>

Iubite domnule Juvara,
Mulţumesc pentru scrisoarea d-tale şi comunicarea de la radio. Aparatul
meu e bicisnic, abia dacă poate sluji pentru Bucureşti. De altfel, am şi lipsit
câtva timp, având o însărcinare oficială .. În vremuri ca acestea, nu scapă
nimeni de "mobilizare". După ce m-am întors, plănuisem un drum spre Iaşi şi
aş fi avut ocazia să ne întâlnim. Nu s-a putut. Trebuie să isprăvesc unele lucrări.
E bine că ai putut relua munca de toate zilele. Cel mai mare noroc în
viaţă e să poţi urma firul unei munci cu rânduială. Fireşte războiul a încurcat
viaţa tuturor, dar "nu-i mult până departe". Anul 1944 va aduce în sfârşit pacea
pentru toţi. Dacă dreptatea va birui, poate suferiţele vor fi uitate. Capacitatea de
uitare a omului este imensă. Creangă ar zice "E greu românului până ce apucă
să înveţe, că de uitat uită el îndată".
Să muncim şi să nădăjduim. Aici se încheia "toată Legea şi Profeţia".
Multă sănătate şi cel mai bune urări pentru toată familia d-tale.
Devotat,
S. Mehedinţi.

Arhivele Naţionale

Iaşi,

fond G. Juvara, nr. 101.
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Eşuarea

negocierilor anglo-franco-sovietice de la Moscova şi
pactul Ribbentrop-Molotov- ultimele jaloane către dezastru.
Implicaţii asupra situatiei geostrategice şi de securitate a
României
Col. (r.) dr. Dan PRISĂCARU

The Failure of the Anglo-Franco-Soviet Negotiations in Moscow and the
Ribbentrop-Molotov pact- the Last Milestones to Disaster. Implications for
Romania's Geostrategic and Security Situation
Abstract
Alarmed on March 15, 1939, by the Reich's speedy expansion to central and
south-eastem Europe, the United Kingdom and France have begun in the spring and
summer of 1939 negotiations with the USSR in order to find a formula for balancing
the power relations in Europe.
The interests ofthe Westem and Soviet were far from providing a solid foundation for
a peace-keeping agreement in Europe. The hidden intentions of France and Great
Britain were to "encircle" Germany similarly to the 1914 strategy and force it to fight
on two fronts, if the war broke out. On the other hand, the Soviets pursued, as a
minimal purpose, the re-occupation of the territories of the former Russian Empire lost
in 1918, and later the conquest of Westem Europe to prevent the "capitalists" from
allying against the Bolshevik State.
Unlike the French and the British, the Nazi Reich, pressed by the
implementation of Poland's attack plan set for September 1, 1939, will accept the
territorial demands of the Soviets, and on August 23, 1939, to the astonishment of
many, concluded with Moscow the "deal" to divide eastem and southeast Europe from
the Baltic Sea to the Black Sea.
For the Romanian state, the Ribbentrop-Molotov pact meant the completion of
geopolitica! and geostrategic isolation, the territorial division in the summer of 1940
and the disappearance of Great Romania after only 22 years of existence.
Keywords: tripartite negotiations, divergent interests, Ribbentrop-Molotov Pact,
geopolitica! and geostrategic isolation

1. Norii

războiului

se adună la orizont

După

lichidarea statului cehoslovac, la 15 martie 1939, evenimentele
se succed rapid şi conturează tot mai pregnant posibilitatea
declanşării unei noi conflagraţii mondiale.
Cel de-al Treilea Reich, secondat de Italia fascistă, îşi intensifică
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acţiunile

agresive pentru punerea în aplicare a planurilor de expansiune
teritorială. Astfel, la 23 martie 1939, trupele germane ocupă Memelul, care
aparţinea Lituaniei; se produc primele incidente la frontiera germano-poloneză;
la 6 aprilie Italia invadează Albania; la 11 aprilie, Hitler aprobă planul de
atacare a Poloniei ("Weiss Fali" - "Planul Alb"); la 28 aprilie, Germania
denunţă acordul naval cu Anglia din 1935 şi pactul de neagresiune cu Polonia
din 1934, iar la 22 mai se semnează, la Berlin, tratatul de alianţă politicomilitară între Germania şi Italia ("Pactul de oţel"). Războiul devenea iminent.
Preluând industria de război şi armamentul armatei cehoslovace,
Germania îşi întărea substanţial potenţialul său militar, care, oricum, cunoscuse,
între 1935 şi 1939, o creştere considerabilă în urma punerii în aplicare a
"Planului de patru ani" al înarmării. Astfel, în primăvara anului 1939, cel de-al
Treilea Reich avea asigurate atât ascendenţa strategică, cât şi mijloacele tehnice
necesare trecerii la agresiune militară pentru a-şi impune hegemonia pe
continent. Ca urmare, Wehrmacht-ul putea anihila în scurt timp statele mici şi
mijlocii din estul şi sud-estul Europei şi, în acelaşi timp, era în măsură să
înfrunte, în condiţii avantajoase, Franţa şi Marea Britanie 1•
Înrăutăţirea rapidă a situaţiei politico-strategice europene, generată, în
principal, de apatia celor două mari democraţii occidentale - Franţa şi Marea
Britanie - de a bloca ascensiunea nazismului, fascismului şi revizionismului
determină, în cele din urmă, Londra şi Parisul să renunţe la conciliatorism şi să
treacă la căutarea unor soluţii pentru a echilibra balanţa de putere pe continent.
Dacă Germania lua sub control resursele materiale ale Europei Centrale şi de
Sud-Est, putea trece la lupta pentru supremaţia mondială.
Era un motiv serios ca Marea Britanie şi Franţa să-şi schimbe politica
lor externă faţă de ţările din această parte a Europei.
La această modificare bruscă de atitudine un rol extrem de important 1-a
avut şi demersul lui Viorel Virgil Tilea, ministrul României la Londra, la
Foreign Office, în data de 17 martie 1939, cunoscut în istoriografie ca
2
"af:acerea" , " dosaru1" sau "cazu1T"l
1 ea" .
Intervenită la doar câteva zeci de ore după ocuparea oraşului Praga de
către nazişti şi în contextul în care la Bucureşti se desfăşurau intense negocieri
economice româno-germane, acţiunea lui Tilea avea ca scop înştiinţarea
departamentului britanic al afacerilor străine că guvernul condus de Armand
Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, România după Marea Unire, voi. II, partea a II-a, noiembrie
1933-septembrie 1940, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988, p. 1494.
2
Gheorghe Buzatu, Din istoria secretă a celui de-al Doilea Război Mondial, voi. 1, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988, p. 10-27. Vezi şi Bogdan-Alexandru Schipor,
Politica Marii Britanii la frontiera de vest a Uniunii Sovietice 1938-1941, Editura Junimea,
Iaşi, 2007, p. 98-108.
1
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Călinescu

pnmtse un ultimatum din partea
Reich-ului. În situaţia în care nu erau admise
pretenţiile maximale ale Berlinului, respingerea
ultimatumului nu însemna altceva decât
invadarea şi ocuparea României de către
Wehrmacht.
Ştirea a fost preluată de întreaga presă
internaţională, iar cotidiene prestigioase precum
"The Times", "The New York Times",
"Pravda", "Izvestiia", cât şi cele româneşti ca
"Universul" şi "Timpul" au comentat pe larg
cele întâmplate.
Alarmat de anunţul diplomatului român,
la 18 martie 1939, premierul Chamberlain
convoacă cabinetul britanic într-o şedinţă
Viorel Virgil Tilea,
specială, pentru a dezbate implicaţiile situaţiei
ambasadorul României la
create. Ca urmare, începând cu data de 17 Londra în perioada 1938-1940
martie, Londra solicită punctul de vedere al
statelor europene interesate în rezistenţa României faţă de o eventuală invazie
germană 3 •

Era clar faptul că atitudinea Marii Britanii faţă de Germania şi acţiunile
acesteia în Europa se modificaseră substanţial. Neville Chamberlain comunică
membrilor cabinetului că o continuare a negocierilor cu Hitler este imposibilă,
întrucât nu se mai putea pune vreo bază pe nicio asigurare dată de liderii
nazişti 4 • De data aceasta, Marea Britanie aceceptă provocarea !i caută să aibă ca
aliaţi împotriva Germaniei Franţa, Polonia, U.R.S.S. şi Turcia .
2. Negocierile anglo-franco-sovietice între intenţia Londrei şi
Parisului de a evita războiul şi jocul dublu al Moscovei
Primii care au răspuns apelului Londrei au fost sovieticii, care au propus
organizarea unei conferinţe la Bucureşti, la care să ia parte Marea Britanie,
Franţa, Polonia, U.R.S.S. şi România. Alegerea capitalei României nu era
întâmplătoare,
Litvinov, comisarul sovietic pentru afacerile externe,
3

D.B.F.P.,1939, Third Series, IV, p. 367, doc. nr. 395, Telegrama nr. 99/Londra, 17.3.1939,
lordul Halifax către Sir Reginald Hoare; Ibidem, p.360-361, doc nr. 389, Telegrama nr.
31/Londra, 17.3.1939, lordul Halifax către Sir W. Seeds; Ibidem, p. 361 , doc nr. 390,
Telegramele nr. 36, 48, 49, 40 ale lordului Halifax către şefii misiunilor diplomatice de la
Varşovia, Ankara, Atena şi Belgrad.
4
A.M.A.E., fond 71, Anglia, voi. 10, 1939, Telegrame, f. 96
5
A.N.I.C., fond Microfilme Anglia, inv. 1085, roia nr. 5, Cabinet 12, 18 martie 1939.
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argumentând propunerea prin aceea că s-ar fi obţinut un dublu efect psihologic,
atât la Bucureşti, cât şi la Berlin 6 .
O asemenea conferinţă nu s-a reunit, dar s-au inaugurat negocierile
tripartite anglo-franco-sovietice, desfăşurate până în august 1939 pentru
încheierea unei convenţii politice şi militare şi care, dacă s-ar fi realizat, ar fi
7
făcut imposibilă declanşarea celui de-al Doilea Război Mondial •
Gheorghe Buzatu consideră că "studiată în contextul larg al relaţiilor
internaţionale din 1939, acţiunea lui V.V. Tilea se dezvăluie în întreaga şi
adevărata ei lumină, ea a oferit o şansă formidabilă de salvare a păcii, iar dacă
efectul direct nu s-a produs atunci a avut o altă menire, la fel de semnificativă, a
determinat, cu câteva luni în avans, situarea Angliei şi Franţei printre duşmanii
potenţiali ai Germaniei în războiul mondial din 1939-1945"8 •
Negocierile tripartite propriu-zise au fost însă precedate de un act fără
precedent în politica britanică, o adevărată "revoluţie" în materie de afaceri
externe, respectiv garanţiile pentru Polonia, Grecia şi România, acordate în mod
unilateralla31 martie şi 13 aprilie 19399 •
Aflată într-o criză severă de timp, Marea Britanie a fost nevoită să
anunţe exact acel tip de garanţii continentale pe timp de pace pe care le refuzase
consecvent cu începere din clipa semnării Tratatului de la Versailles 10 •
Îngrijorat de posibilitatea unui atac iminent împotriva Poloniei, Neville
Chamberlain redactează personal, la 30 martie 1939, un proiect de garanţie
unilaterală pentru Polonia, rară a negocia o alianţă bilaterală cu această ţară.
Documentul este aprobat de Parlamentul britanic la 31 martie şi se voia, în fapt,
o măsură temporară de descurajare a agresiunii naziste Il. La 13 aprilie 193 9,
acelaşi tip de garanţii unilaterale sunt acordate de către Marea Britanie, Greciei
şi României. Totodată, Franţa şi Marea Britanie îşi exprimau speranţa că
declaraţiile de garanţie pentru România vor fi completate, în scurt timp, de o
înţelegere complementară româno-polonă 12 .
Odată acordate garanţiile pentru Polonia, Grecia şi România, puterile
occidentale, şi îndeosebi Marea Britanie, deşi nutreau o profundă reticenţă şi
neîncredere faţă de Moscova, au înţeles că aveau nevoie de sprijinul sovieticilor
pentru a crea o "barieră" eficientă împotriva unei acţiuni germane previzibile în

6

D.B.F.P., Third Series, voi. IV, 1939, doc. nr. 433, p. 392.
Gheorghe Buzatu, op. cit., p.11.
8
Ibidem, p. 12
9
Bogdan-Alexandru Schipor, op.cit., p. 119-136.
10
Henry Kissinger, Diplomaţia, Traducere: Mircea Ştefancu, Radu Paraschivescu, ediţia a 11-a,
Editura Ali, Bucureşti, 2002, p. 301.
11
Ibidem. Vezi şi The British War Blue Book, doc. nr. 17, p. 48.
12
D.B.F.P., Third Series, Volume V doc. nr. 48, 49, p. 95-96.
7
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estul Europei 13 • Fără aceasta, garanţiile ar fi devenit inoperabile, cu atât mai
mult cu cât Polonia se dovedea un partener dificil şi capricios 14
Negocierile politice s-au desfăşurat însă după o schemă generală
surprinzătoare. Englezii au acţionat lent, convinşi fiind că războiul nu se va
declanşa atâta timp cât tratativele continuă; ruşii răspundeau rapid la notificările
franco-engleze, dar într-o manieră negativă sau prin punerea de noi condiţii,
ceea ce nu dovedea o intenţie de rezolvare rapidă. Sovieticii erau adepţii unei
alianţe reciproce, în timp ce englezii voiau doar o garanţie a celor trei puteri
pentru Polonia şi România. Francezii credeau că în august 1939 va izbucni o
criză gravă şi erau dispuşi să accepte cu uşurinţă punctul de vedere sovietic 15 •
La 24 iulie 1939, britanicii şi francezii se declarau pregătiţi să accepte
principalele cereri ale sovieticilor: asistenta militară acordată statelor incluse
într-un protocol secret, în special Poloniei şi României, şi termenul de
agresiune indirectă 16 în accepţiunea sovietică. Molotov însă a precizat că, dacă
puterile occidentale erau de acord să înceapă imediat negocieri de natură
militară, definiţia agresiunii indirecte sau alte chestiuni care ridicaseră anterior
anumite dificultăţi puteau fi depăşite 17 •
Delegatiile militare ale Marii Britanii şi Franţei au ajuns însă la
Moscova la 11 august 1939 18 cu mandatul de a nu permite sovieticilor să obţină
informaţii legate de planurile puterilor occidentale şi de a încerca să afle ce
putea face Uniunea Sovietică pentru a sprijini în mod concret Polonia şi
România ?,i care vor fi măsurile ce le va lua în eventualitatea declanşării
războiului 9 .
La început, discuţiile în plan militar s-au desfăşurat în termeni amicali 20 ,
13

A.N.I.C., fond Microfilme Anglia, Inv.1 085, Roia nr.6, Cabinet 18, 5 aprilie 1939, f. 213.
Bogdan-Alexandru Schipor, op.cit., p. 137.
15
Jean-Baptiste Duroselle, Istoria relatiilor internaţionale 1919-1947, voi. I, Traducere Anca
Airinei, Editura Ştiintelor Sociale şi Politice, Bucureşti, 2006, p. 184.
16
În accepţiunea sovietică, agresiunea indirectă era definită drept orice tip de concesie făcută
ameninţărilor germane, chiar şi în condiţiile de nefolosire efectivă a forţei. Dat fiind că Uniunea
Sovietică îşi rezerva pentru sine definirea termenului de cedare, Stalin solicita, de fapt, dreptul
nelimitat de a interveni în afacerile interne ale tuturor vecinilor europeni ai Uniunii Sovietice.
Vezi Henry Kissinger, op.cit., p.303.
17
A.J.P. Taylor, Originile celui de-al doilea război mondial, Traducere şi note de Lucian
Leuştean, Postfată de 1. Ciupercă, Editura Polirom, 1999, p. 185.
18
Em. Bold, 1. Seftiuc, Pactul Ribbentrop-Molotov. Antecedente şi consecinţe, Institutul
European, Iaşi, 1998, p. 100.
19
A.N.I.C., fond Microfilme Anglia, inv. 1085, roia nr.7, Cabinet 39,26 iulie 1939, f. 225-226.
20
Ele au început la 12 august cu un banchet fastuos. Vezi G.A. Gripenberg, Finland and the
Great Powers. Memoirs ofa Diplomat, Lincoln, University ofNebraska University Press, 1965,
p. 47.
14
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însă

la jumătatea lunii august 1939 sovieticii au chestionat puterile occidentale
în situaţie de război, Polonia şi România permit ca trupele Annatei Roşii
să poată desfăşura acţiuni pe teritoriul lor. În caz contrar, reprezentanţii
sovieticii afirmau că discuţiile nu ar mai avea rost să continue. În legătură cu
21
această problemă, franco-britanicii au abordat doar Polonia . Aşa cum era
previzibil, polonezii nu erau de acord cu tranzitul Annatei Roşii pe teritoriul
ţării lor. La 19 august 1939, Beck i-a comunicat ambasadorului englez la
Varşovia, Sir Howard Kennard, refuzul guvernului său la această solicitare,
deşi, puţin mai înainte, îi relatase că, "dacă izbucneşte războiul, evenimentele
ar putea duce la o modificare a atitudinii Poloniei "22 .
Relevante pentru situaţia dramatică în care se afla Polonia sunt
observaţiile şi concluziile unor înalţi oficiali polonezi în discuţiile pline de
încordare şi tensiune pe care le-au avut în august 1939 cu reprezentanţii celor
două puteri occidentale. Astfel, la solicitarea lui Georges Bonnet de a transmite
conducerii Poloniei întrebarea sovieticilor dacă, în cazul unei agresiuni inamice,
acceptă trecerea trupelor proprii prin coridorul Vilna şi Galiţia ambasadorul
polonez la Paris, Lukasiewicz, i-a răspuns: "Ce-aJi spune dumneavoastră dacă
vi s-ar cere să accepta# ca Alsacia şi Lorena să vă fie protejate de Germania?
(subl.n.) "23 De asemenea, la 20 august 1939, mareşalul Smigly-Rydz îi declara
lui Paul Reynaud: "Cu nemtii, riscăm să ne pierdem libertatea; cu ruşii,
24
riscăm să ne pierdem sujletur' (subl.n.) .
În aceste condiţii, la 21 august 1939, francezii s-au decis la o acţiune
extremă şi au transmis Moscovei un răspuns afirmativ în legătură cu acordul
Varşoviei de a permite tranzitarea teritoriului său de către trupele sovietice, dar
numai în situaţia în care Polonia s-ar fi aflat în război cu Germania25 . Era prea
târziu. În aceeaşi zi, se anunţa vizita lui Ribbentrop la Moscova, iar agenţia
TASS publica următorul comunicat: "Referitor la relaţiile germano-sovietice.
După încheierea acordului germano-sovietic de comerţ şi de credit, s-a discutat
chestiunea ameliorării relaţiilor politice dintre Germania şi U.R.S.S. Schimbul
de vederi, care a avut loc în această chestiune între guvernele Germaniei şi
Uniunii Sovietice, a făcut necesară dorinţa celor două părţi de a însănătoşi
dacă,

21

A.N.I.C., fond Microfilme Anglia, inv.l085, roia nr.7, Cabinet 41, 22 august 1939, f. 317318.
22
V.F. Dobrinescu, Ion Pătroiu, Ultimele luni de pace. Martie - august 1939, Institutul
European, laşi, 1992, p. 139.
23
Grigore Gafencu, Ultimele zile ale Europei. O călătorie diplomatică întreprinsă în anul1939,
Traducere Mihaela Scafeş, Prefaţă şi note:Cornel 1. Scafeş, Bucureşti, Editura Militară, 1992, p.
215.
24
Jean-Baptiste Duroselle, op.cit., p. 186.
25
D.D.F., 2-e serie, tome XVIII, p. 230, telegramele 1751-1753, Bonnet către R. Cambon, 21
august 1939.
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relaţiile politice între ele, de a îndepărta ameninţarea războiului şi de a încheia
un pact de neagresiune. În consecinţă, se prevede sosirea, în zilele următoare, a
ministrului afacerilor străine german, dl. von Ribbentrop, la Moscova, în
vederea chestiunilor în discuţie" 26 . Astfel, menţiona Gr. Gafencu, "sfârşea
ultimul efort al Europei de a se sustrage destinului său, care era acela de a
înfrunta ameninţarea hitleristă" 27 •
Era o dovadă clară a duplicităţii şi jocului dublu pe care îl practicase
Kremlinul în vara anului 1939 şi pe care Marea Britanie şi Franţa, contrar
numeroaselor semnale primite, refuzaseră să-I ia în considerare 28 .

3. "Actul de brigandaj" al secolului al XX-lea şi drumul către
dezastru
La 23 august 1939, se semna, la Moscova, de către Joachim von
Ribbentrop şi Veaceslav Molotov, Tratatul de neagresiune dintre Germania şi
U.R.S.S. 29 . Semnarea s-a produs într-o atmosferă de toasturi şi jurăminte de
credinţă. Evenimentul este sugestiv caracterizat de Paul Johnson: "Măcelarii
Europei, ameţiţi de băutură, îşi jucau rolurile, îmbrăţişându-se cu tandreţe şi
clătinându-se pe picioare. În întregime, ei se înfăţişau ca un grup de gangsteri
rivali, care avuseseră şi înainte de împărţit împreună ceva, şi acum puteau să o
ia de la capăt, fiind profesionişti ai aceleiaşi afaceri" 30 •
Anunţul oficial al guvernelor sovietic ~i german de a încheia un pact de
neagresiune "a căzut ca un trăsnet la Paris " 3 , iar la Londra colaborarea dintre
cele două ţări era taxată ca "epocală" şi "plină de cele mai grave consecinţe
pentru soarta Europei" 32 • Înţelegerea dintre nazişti şi bolşevici - până atunci
angajaţi într-un război propagandistic total -a apărut atât de neaşteptată, încât
termenul de "miracol diplomatic", folosit de ambasadorul german la Moscova,
contele Frederic Wemer von der Schulenburg, exprima o opinie larg răspândită.
În realitate, istoria relaţiilor ruso-germane oferă exemplul unor spectaculoase
răstumări, treceri rapide de la ostilitate la colaborare, schimbările fiind
determinate de realităţi geopolitice şi geostrategice ce se încadrează în ceea ce
se numeşte "durata lungă a istoriei "33 .
26

General Andre Beaufre, Memoires, 1920-1945, Paris, Pion, 1965, p. 159.
Grigore Gafencu, op. cit., p. 218.
28
Bogdan-Alexandru Schipor, op. cit. p. 191.
29
D.G.F.B., D. VII, doc. 228.
30
Paul Johnson, Une histoire du monde moderne de 1917 aux annees 1980, Tome 1, La fin de la
viei/le Europe, 1917-1945, Robert Laffont/ C Express, Paris,1985, p. 387.
31
A.M.A.E., fond 71, U.R.S.S., dosar 86, 1939, f. 518, Telegrama nr. 499, 22 august, de la
Paris, semnată Gh. Tătărescu.
32
Ibidem, f. 520.
33
Florin Constantiniu, Între Hitler şi Stalin. România şi Pactul Ribbentrop-Molotov, Editura
27
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Aşezată

în centrul continentului, Germania (mai exact, lumea germană,
pentru că unitatea ei statală datează din 1871) a oscilat între politica de
expansiune şi de înţelegere în est sau vest. Din perioada lui Frederic al II-lea,
regele Prusiei ( 1740-1786), în politica externă germană se conturează "directia
rusă", mai exact ideea alianţei cu Rusia. Cea mai importantă consecinţă a
alianţei pruso-ruse a fost împărţirea Poloniei (1772, 1793, 1795), la care a fost
asociată şi Austria (la prima şi a treia împărţire). Aflat în pragul colapsului din
cauza disensiunilor interne, statul polonez constituia o pradă uşoară pentru cei
trei vecini puternici, care, deşi divizaţi de interese contradictorii (Prusia şi
Austria, respectiv Rusia şi Austria, în 1772), au găsit formula de conciliere, prin
extinderea frontierelor lor în detrimentul Poloniei 34 .
Rusia pătrundea în Europa central-răsăriteană prin uşa deschisă de
Frederic al II-lea, iniţiatorul primei împărţiri a Poloniee 5 .
"Directia rusă" a fost menţinută de Bismark, acţiunea diplomatică a
"cancelarului de fier" fiind facilitată de respectul arătat de ţarul Alexandru al IIlea faţă de unchiul său Wilhelm 1, regele Prusiei, iar, din 1871, împărat al
Germaniei. Convins că alianta austro-germană era bariera cea mai sigură de
oprire a unei agresiuni ruse, Bismark a realizat-o la 7 octombrie 1879, dar s-a
grăbit - în tradiţia "direcţiei ruse" din politica germană - să o completeze cu
"alianţa celor trei împăraţi", ai Germaniei, Austro-Ungariei şi Rusiei ( 18 iunie
1881 ), realizând astfel "o capodoperă diplomatică. Alianta austro - germană,
încheiată împotriva Rusiei, era ~aran tată de aceasta din urmă" 36 . Înlăturarea lui
Bismark în 1890 şi We/tpolitik , dusă de kaizerul Wilhelm al II-lea, aduc, în
Primul Război Mondial, armatele rusă şi germană una împotriva celeilalte.
Relaţiile de cooperare ruso-germane vor fi restabilite de Lenin, care, aflat în
exil în Elveţia, a revenit în Rusia străbătând Germania (cu care Rusia era în
război), într-un vagon sigilat. Călătoria fusese aprobată de autorităţile
germane 38 , interesate să adâncească tensiunile politice din Rusia după căderea
ţarismului. Primul decret semnat de Lenin după preluarea puterii (25
octombrie/7 noiembrie 1917) a fost Decretul asupra păcii, care a deschis calea
negocierilor cu Puterile Centrale (Germania şi Austria-Ungaria) şi aliaţii lor
(Turcia şi Bulgaria), negocieri încheiate prin pacea de la Brest-Litovsk (3
Danubius, Bucureşti, 1991, p. 5-6.
Ibidem, p. 6.
35
Grigore Gafencu, Preliminariile războiului din Răsărit, Editura Globus, 1993, p. 291. Vezi,
Ee larg, şi Albert Sorei, La Question d' Orient au XVlll siecle, Paris, 1989.
6
Maurice Baumont, E essor industrie/ et f imperia/isme colonial (1878-1904), Paris, 1937, p.
39.
37
Geoff Layton, De la Bismarck la Hitler:Germania 1890-1933, Traducere Simona Ceauşu,
Editura AII Educational, Bucureşti, 2002, p. 51-72.
38
E.H. Carr, The Bolshevik Revolution 1917-1923, voi.I, 1983, p. 80.
34
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martie 1918i 9 . Sfârşitul Primului Război Mondial şi excluderea din sistemul
versaillez au creat o solidaritate de interese dintre Germania şi Rusia Sovietică.
Dincolo de statutul lor politic, cele două ţări erau împinse spre colaborare de
noile realităţi teritorial-politice create de Tratatul de la Versailles (1919) şi, în
primul rând, de restaurarea Poloniei.
Jacques Bainville, unul dintre cei mai experimentaţi analişti ai Tratatului
de la Versailles, scria în 1920 următoarele: "Tratatul de la Versailles a legat

alianta între Germania şi Rusia. Nu avem dreptul să ne înşelăm. Din moment
ce între Germania şi Rusia se reconstituia, pe seama uneia şi a alteia, o
Polonie, ce stabilea comunitatea de interese şi sentimente. Germanii şi ruşii
nu se iubesc, dar ei sunt, ca să spunem aşa, complementari. Ei au nevoie să
fie în contact, să schimbe produse, idei, oameni şi ei nu se pot întâlni decât
peste corpul polonez. Ei sunt mai puJin complici pentru a-şi garanta unii
altora bucata lor de Polonie, cât mai ales pentru a o distruge şi a o împărti
din nou. După înfrângerea ei, Germania trebuia să dorească în chip firesc
alianta cu Rusia. Şi totuşi, aceasta n-ar fi fost un motiv suficient pentru ca ea
să fie sigură că o va obtine. Polonia pare a fi fost inventată pentru a grăbi
apropierea',4°. (subl.n.) Observaţii juste, realiste, confirmate integral de
desfăşurarea

evenimentelor.
Insuccesul Armatei Roşii în războiul sovieto-polonez din 1920 i-a
convins pe Lenin şi Troţki (comisar al poporului pentru probleme militare şi
navale, 1918-1925) că aceasta trebuie să beneficieze de experienţa militarilor
germam·41 .
Baza pe care s-a dezvoltat cooperarea militară între Armata Roşie şi
Reichswehr a fost enunţată de Lenin în termeni clari de Rea/politik: "Nu-i

iubesc deloc pe germani, dar pentru moment este mai profitabil pentru noi de
a ne servi de ei decât de a ne certa cu ei. O Polonie independentă este foarte
primejdioasă pentru Rusia Sovietică şi totuşi această primejdie nu este lipsită
de anumite avantaje, căci, atât tip cât ea există, putem conta pe germani,
întrucât germanii îi urăsc pe polonezi şi vor face cauză comună cu noi de câte
ori va fi vorba să fie sugrumată Polonia. Totul ne va face să vedem în
Germania aliatul nostru cel mai sigur. Germania vrea o revanşă, iar noi vrem
revoluJia. În prezent, scopurile noastre sunt identice',4 2• (subl.n.)
Raţionamentul

lui Stalin în 1939 va fi asemănător, doar contextul internaţional
era schimbat. Din această convingere s-a născut tratatul sovieto-german, semnat
39

Florin Constantiniu, op. cit., p. 8.
Jacques Bainville, Les consequences politiques de la paix, Paris, 1940, p. 163-164.
41
John Erickson, Storia dello Stato Maggiore Sovietica (trad. italiană a lucrării The Soviet High
Command), Milano, 1963, p.163; John W. Wheeler-Bennett, Le drame de/' armee allemande
(trad. fr. a lucrării The Nemesis ofPower), Paris, 1955, p.118. Florin Constantiniu, op. cit., p. Il.
42
Ibidem, p. 117.
40

351
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia XIII 1 2018

la Rapallo (16 aprilie 1922), o adevărată "lovitură de teatru" pentru
contemporani, dar care nu mai poate surprinde şi apare ca produsul firesc al
percepţiei corecte a intereselor comune, atât la Moscova, cât şi la Berlin.
Clauzele tratatului nu cuprindeau nimic spectaculos, dar faptul că cele două
state - "paria" ale continentului - au ieşit din izolare întinzându-şi mâna a făcut
senzaţie, prefigurând-o pe cea provocată, în 1939, de Pactul RibbentropLV. Stalin, întocmai ca şi V.l. Lenin, a fost preocupat obsesiv de
Molotov43.
teama creării unei coaliţii a puterilor "imperialiste", hotărâte să lichideze statul
socialist; a împiedica o astfel de alianţă şi a stimula disensiunile din "lagărul
capitalist", până la declanşarea unui război între ţările "burgheze", aceasta a fost
esenţa strategiei sale de politică externă. Încă din 1925, el afirma că printre
aliaţii puterii sovietice se afla "un aliat imperceptibil, impersonal, dar de
extremă importanţă. Este vorba de conflictele şi contradicţiile dintre ţările
capitaliste, conflicte şi contradicţii care nu au fizionomie, dar constituie,
indiscutabil, un sprijin foarte puternic al puterii noastre şi al revoluţiei noastre".
Şi exemplifica în continuare: "Dacă principalele două coaliJii ale Jărilor
capitaliste din timpul războiului imperialist din 1917, dacă aceste două coaliţii
n-ar fi dus între ele o luptă pe viafă şi pe moarte, dacă nu s-ar fi strâns de gât
una pe alta, dacă n-ar fi fost ocupate cu ele însele, neavând ca atare timp să
lupte împotriva puterii sovietice - atunci nu ştiu dacă puterea sovietică ar fi
rezistat. Lupta, conflictele şi războaiele dintre duşmanii noştri sunt, repet, un
.
al.wt al nostru .A4 .
fioarte zmportant

Veaceslav Molotov şi Joachim Ribbentrop, Moscova, 23 august 1939
43
44

Florin Constantiniu, op. cit., p. 12.
1.V. Stalin, Opere, voi. 7, Bucureşti, 1950, p. 27.
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Putem emite, cu certitudine, ipoteza că această idee, afirmată încă din
1925, a cântărit mult în balanţa deciziei dictatorului de la Kremlin de a încheia
tratatul de neagresiune cu Reich-ul nazist la 23 august 1939.
Henry Kissinger apreciază că " interesul sovieticilor de menţinere a
statu-quo-ului în Europa de Est a luat sfârşit la cel de-al XVIII-lea Congres al
Partidului - asta dacă existase vreodată cu adevărat '145 • În discursul la
congres, Stalin şi-a exprimat hotărârea de a-şi rezerva libertatea de acţiune şi de
a vinde bunăvoinţa Moscovei celui mai avantajos client în eventualitatea
războiului, afirmând că "nu va permite ţării sale să se lase târâtă în conflicte de
către aţâţătorii de meserie - adică Franţa şi Anglia-, obişnuiţi să-i pună pe alţii
să scoată castanele din foc" 46 . Era un semnal clar către Germania de a participa
la licitaţia partajării sferelor de
influenţă în Europa de Est. Britanicii
nu puteau îndeplini condiţiile impuse
de dictatorul sovietic fără a abdica de
la toate principiile după care se
călăuzise după Marele Război. Nu
avea niciun rost să te opui ocupării
de către Germania a ţărilor din
Europa de Est, dacă te angajai să
garantezi
acelaşi
privilegiu
47
U.R.S.S. . Astfel, oferta lui Hitler a
de
tentantă,
devenit
extrem
comparativ cu cea a democraţiilor
occidentale, care, pe fond, ar fi
însemnat intrarea în război a
U.R.S.S. împotriva Germaniei dacă
aceasta ataca Polonia, România sau
ţările baltice.
Conţinutul protocolului secret
al Pactului Ribbentrop-Molotov,
cunoscut şi publicat în numeroase
lucrări, confirmă pe deplin această
Stalin şi Ribbentrop la Kremlin, Moscova,
apreciere. Articolul 1 al "actului de
după semnarea Pactului de neagresiune,
23 august 1939
45

Henry Kissinger, op. cit., p. 302
Oglaşeniiupodlejit, SSSR-Germania, 1939-1941, Ed. Iuri Felştinski, Moskva, 1991 , p. 13-16,
apudFiorin Constantiniu, op. cit., p. 12.
47
Henry Kissinger, op. cit., p.306.

46
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brigandaj al secolului" 48 recunoştea în zona de influenţă sovietică Finlanda,
Estonia şi Letonia, "în cazul unei schimbări politico-teritoriale"49 . Lituania se
afla în zona de influenţă a Reich-ului. Cele două mari puteri recunoşteau
interesele Lituaniei asupra Vilnei. Articolul 2 fixa limita zonelor de influenţă în
Polonia, pe linia Narev - Vistula- San şi adăuga: "Chestiunea dacă interesele
ambelor părţi fac să apară dezirabilă menţinerea unui stat polonez independent
şi modul de delimitare a frontierelor acestui stat poate fi determinată definitiv
numai în cursul evenimentelor politice ulterioare. În orice caz, ambele guverne
vor rezolva această chestiune printr-o înţelegere amicală" 50 . Articolul 3
sublinia: "În ceea ce priveşte Europa de Sud-Est, partea sovietică accentuează
interesul pe care îl manifestă pentru Basarabia. Partea germană îşi declară
totalul dezinteres politic fată de aceste teritorii " 51 • ( subl.n.) Deşi în mai 1946,
Weizsăcker, fost subsecretar de stat în Ministerul de Externe
Ernst von
german, confirma, în cadrul Curţii de Justiţie Internaţionale de la Niirnberg,
clauzele secrete ale tratatului sovieto-german din 23 august 1939, propaganda
U.R.S.S. va nega existenţa acestui document până în anul 1989.
4. România - pradă în "cleştele" geopolitic sovieto-german
În Europa, nimeni nu s-a înşelat asupra semnificaţiei tratatului de la
Moscova. Situaţia internaţională a României s-a agravat, procesul izolării sale
pe plan extern intrând în faza sa finală, decisivă 52 . Preşedintele Consiliului de
Miniştri al Guvernului României, Armand Călinescu, sesizând pericolele ce se
prefigurau, consemna, la 22 august 1939, în Jurnalul său: "lovitura de teatru a
acordului germano-sovietic. Socotesc situatia foarte gravă. S-au înteles oare
la o împărJire a Poloniei şi României ?',s 3 • La rândulsău, regele Carol al II-lea
nota în Însemnările sale zilnice: "Pentru noi -pactul sovieto-german - e cât
se poate de periculos, căci una din sperantele de a avea un spate sau un flanc
oarecum asigurat s-a dus. Eu cred că U.R.S.S. [... ]ne vor putea crea greutăti
în Basarabia [...]. Încă o dată, eu şi cu România am avut, din nenorocire,
dreptate de a nu avea nici o încredere în U.R.S.S. Ei sunt întotdeauna
Florin Constantiniu, în "Adevărul", 9 decembrie 1992.
D.G.F.P., 1918-1945, Series D, voi. VII, HMSO, 1956, p. 246.
50
Ibidem, p. 246-247.
51
Ibidem, p. 247.
52
V.F. Dobrinescu, Ion Pătroiu, op. cit., p. 143.
53
Annand Călinescu, Însemnări politice 1916-1939, Ediţie îngrijită şi prefaţată de dr. Al.G.
Savu, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991, p. 425.
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capabili de trădare, toată istoria lor o dovedeşte, mai ales faţă de noi [...].
Toate acestea nu schimbă punctul meu de vedere, trebuie să rămânem în
expectativă [...]. Prestigiul Germaniei, incontestabil, a crescut sută la sută
prin aceasta, deci, şi obrăznicia ei "54 .

'PA COMITEREA

;ASINATULUI

Preşedintele

Consiliului de Miniştri , Arrnand Călinescu, un adept ferm al alianţei
României cu Marea Britanie şi Franţa, căzut la datorie, la 21 septembrie 1939

Din păcate, confirmarea îngrijorării premierului şi monarhului român
aveau să se adeverească în scurt timp. Vecinii României de la est, vest şi sud
aşteptau ceasul răfuielilor cu statul român. După 23 august 1939, atitudinea

54

Carol al II-lea, Însemnări zilnice, voi. 8, p. 132.
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Uniunii Sovietice faţă de România a devenit "tot mai ameninţătoare" 55 . La 25
august, Adolf Hitler împărtăşea lui Mussolini convingerea că "România nu se
mai află în postura de a lua parte la vreun conflict împotriva Axei" 56 . În
consecinţă, eşuarea tratativelor tripartite de la Moscova şi încheierea pactului
sovieto-german au schimbat radical poziţia politico-militară a României şi i-au
micşorat considerabil posibilitatea de a se manifesta în conformitate cu
57
opţiunile sale • Practic, a fost anulată întreaga bază juridică a raporturilor
româno-sovietice, România trebuind, în continuare, să caute noi soluţii pentru
a-şi apăra independenţa, integritatea teritorială şi suveranitatea naţională 58 •
Consecinţa imediată a pactului Ribbentrop-Molotov a fost atacarea
Poloniei de către Germania, la 1 septembrie 1939. La 3 septembrie 1939,
Anglia şi Franţa declară război celui de-al Treilea Reich. Se declanşa cel de-al
Doilea Război Mondial, adeverindu-se astfel constatarea mareşalului Ferdinand
Foch din anul 1919, care în momentul luării la cunoştinţă de conţinutul
tratatului de pace cu Germania, afirmase: "Asta nu este pace. Este un
armistiJiu de 20 de ani". (subl.n.)
Cu toată rezistenţa sa eroică, Polonia avea să fie înfrântă în doar câteva
săptămâni. Cavaleria şi spiritul de sacrificiu al ostaşilor polonezi nu aveau cum
să suplinească decalajul major din raportul de forţe cu blietzkrieg-ul Pantzerelor
şi Stuckas-urilor Wehrmacht-ului. Lovitura de graţie a fost dată însă de Uniunea
Sovietică, care, la 17 septembrie 1939, a invadat partea estică a Poloniei. În
nota guvernului sovietic, remisă ministrului polonez la Moscova, se invocau cu
cinism următoarele: "Polonia s-a transformat într-un teren comod pentru orice
incidente şi surprize, putând să constituie o ameninţare pentru U .R.S.S.
Guvernul sovietic nu mai poate fi indiferent faptului că ucrainenii şi bieloruşii,
fraţii noştri de sânge, trăind pe teritoriul polonez sunt abandonaţi, fără nicio
apărare. Ţinând seama de această situaţie, guvernul sovietic a însărcinat
Comandamentul Armatei Roşii să dea ordin trupelor să treacă frontiera pentru a
lua sub protecţia sa viaţa şi bunurile populaţiei din Ucraina Occidentală şi din
Bielorusia Occidentală" 59 • Se punea în aplicare înţelegerea din 23 august 1939,
iar cea de-a patra împărţire a Poloniei era definitivată prin tratatul germano55

EL Wiskemann, The Initial Triumph ofThe Axis, London, Oxford University Press, 1958, p. 322.
Nazi-Soviet Relations, 1939-1941, p.187, Bogdan-Alexandru Schipor, op.cit. p. 138.
57
Hoover Archives, Palo Alto, S.U.A., C. Vişoianu Papers, Box nr. l.
58
V.F. Dobrinescu, Ion Pătroiu, op. cit., p. 150.
59
"Les Nouvelles de Moscou", nr. 39, p. 8. Vezi pe larg Emilian Bold, Ilie Seftiuc, Pactul
Ribbentrop-Molotov. Antecedente şi consecinţe, Institutul European, Iaşi, 1995, p. 176.
56
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sovietic din 28 septembrie 1939, care aducea unele modificări ale protocolului
secret al pactului Ribbentrop-Molotov. Lituania era trecută în sfera de influenţă
a U.R.S.S., în schimbul unui teritoriu mai larg din jurul Varşoviei.
Pentru România, desfiinţarea statului polonez a amplificat pericolele de
la graniţa de nord şi est. Dispariţia Poloniei a lăsat România rară singurul său
aliat în faţa Uniunii Sovietice, frontiera cu U.R.S.S. se mărea cu 346,6 km, iar
intransigenta şi inflexibilitatea guvernului sovietic faţă de România se
amplificau 60 .
După rezolvarea "problemei poloneze" în cursul lunii septembrie 1939,
U.R.S.S. a determinat Estonia (28 septembrie 1939), Letonia (5 octombrie
1939) şi Lituania ( 1O octombrie 1939) să încheie tratate de neagresiune, în urma
cărora cele trei ţări baltice au intrat practic în sfera de influenţă sovietică.
Finlanda a refuzat solicitările sovietice, iar rezultatul a fost "Războiul de
iarnă" din perioada 30 noiembrie 1939-12 martie 1940. În conflictul cu colosul
sovietic, mica armată finlandeză, condusă de mareşalul Karl Gustav
Mannerheim, a administrat o lecţie usturătoare copleşitoarei Armate Roşii, care
a arătat, cu acest prilej, o serie de carenţe grave în organizarea şi ducerea
acţiunilor de luptă 61 • Rămasă singură în confruntarea cu sovieticii, întrucât
planurile de ajutor franco-britanice au eşuat, Finlanda a fost nevoită să înceteze
rezistenţa armată şi să încheie tratatul de pace, în urma căruia a fost obligată să
cedeze 40.000 km 2, cu 500.000 de locuitori (la o populaţie de 3,7 milioane de
locuitori). Din totalul acestora, 400.000 au optat pentru repatrierea pe teritoriul
finlandez.
"Războiul de iarnă" a avut consecinţe importante şi pentru România, în
sensul că sovieticii, împotmolindu-se în confruntarea cu micul stat nordic, au
fost nevoiţi să amâne punerea în aplicare a punctului trei al pactului Ribbentrop
- Molotov62 . Există numeroase mărturii care arată că după Finlanda ar fi urmat
România. Astfel, în timpul tratativelor sovieto-letone de la Riga, şeful
delegaţiei sovietice, vicecomisarul pentru Marina de Război, Isakov, ar fi
declarat omologului leton că, "după terminarea negocierilor cu Finlanda, se va
produce o acţiune sovietică asupra Basarabiei", fapt pentru care s-au luat măsuri
60

A.M.A.E., fond 71/1920.1944, U.R.S.S., vol.86, f. 394.
Detalii în Emilian Bold, Războiul de iarnă sovieto-finlandez (30 noiembrie 1939-12 martie
1940), Universitas XXI, Iaşi, 2002.
62
Florin Constantiniu, 1941. Hitler, Stalin şi România. Geneza operaţiunii "Barbarossa",
Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1992, p. 94-95.
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de concentrare a unor importante contingente în regiunile militare Harkov şi
Odessa63 .
De asemenea, publicarea, înainte de declanşarea ostilităţilor sovietofinlandeze, în revista "Intemaţionala Comunistă" a articolului "Războiul
imperialist şi România"64 , semnat de Boris Ştefanov, şeful Secţiei române a
Komintemului, constituia un avertisment clar asupra pericolului ce plana asupra
României de a-i fi aplicat modelul impus de sovietici ţărilor baltice65 .
Rezistenţa eroică a finlandezilor a amânat însă până în iunie 1940 actul de forţă
sovietic66 •
În vestul Europei, între 1 septembrie 1939 şi 1O mai 1940, când
Wehrmacht-ul a declanşat ofensiva împotriva Franţei, s-a desfăşurat ceea ce în
istoriografie este cunoscut sub numele de "Războiul ciudat" ("La drâle de
guerre ") sau "Fa/sul război" (" Phoney War ") 67 • Perioada s-a caracterizat prin
absenţa confruntărilor de amploare între beligeranţi şi existenţa unei stări de
aşteptare apăsătoare, care a luat sfârşit cu prăbuşirea Franţei la 22 iunie 1940,
una dintre cele mai mari catastrofe din istoria acestei ţări.
Victoria fulgerătoare a Wehrmacht-ului în Polonia a luat prin
surprindere comandamentul francez. Generalul Maurice Gamelin aprecia, la
sfârşitul lunii august 1939, că rezistenţa poloneză va fi onorabilă, de aşa natură
încât va întârzia ca masa forţelor germane să fie direcţionate împotriva Franţei
până în primăvara anului 1940.
"Războiul ciudat" a evidenţiat incapacitatea Franţei, secondată de
Marea Britanie, de a face faţă provocărilor şi de a lupta pentru propria
supravieţuire. În spatele Liniei "Maginot", considerată de experţii din Paris
drept inexpugnabilă, francezii gândeau războiul în termenii celui din 19141918, fără a ţine seama de mutaţiile intervenite între timp în ducerea acţiunilor
A.M.A.E., fond 7111920-1944, Letonia, vol. 7, Relaţii cu alte state, f. 154, Telegrama nr.
1375 din 4 noiembrie 1939 de la Legaţia din Riga pentru Ministerul Afacerilor Străine. Vezi şi
Valeriu Florin Dobrinescu, Ion Pătroiu, Anglia şi România între 1939-1947, Editura Didactică
şi Pedagogică, Bucureşti, 1992, p. 17.
64
"1nternafionala Comunistă" nr. 10, noiembrie 1939, Moscova.
65
Florin Constantiniu, Între Hitler şi Stalin. .. , p. 88-89.
66
În memoriile sale, mareşalul Karl Gustv Mannerheim a făcut următoarea precizare: .. Războiul
din Finlanda a refinut cu şase luni bolşevizarea Ţărilor Baltice, iar România a dispus de timp
pentru completarea rezervelor de armament" (K.G. Mannerheim, Memorii, Moscova, 1999, p.
346).
67
Henri Mi chel, La dr6le de guerre, Librairie Hachette, Paris, 1971; Memorial de notre temps
1939-1945, Quillet, Paris, 1990.
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militare, puse în evidenţă de campania din Polonia. O gravă eroare plătită
68
scump, Franţa prăbuşindu-se rapid, în doar şase săptămâni •
Impactul dezastrului militar al Franţei asupra factorilor de conducere de
la Bucureşti este redat astfel de Alexandru Cretzianu: "În România, ca în

multe alte tări din Europa, invincibilitatea armatei franceze a fost multă
vreme o dogmă, o axiomă, un dat fundamental în orice discutie politică. Până
şi putinii germanofili din mijlocul nostru nu şi-au imaginat, probabil,
niciodată că fortele lui Game/in vor fi zdrobite şi puse pe fugă de către
Wehrmacht în numai câteva zile de luptă. Nu voi încerca să descriu
dimensiunile influentei înspăimântă/oare pe care a avut-o asupra noastră
prăbuşirea Frantei. Este de ajuns să spun că regele, primul ministru şi şefii
militari păreau să-şi piardă, dintr-o dată, cele mai scumpe iluzii şi totodată
luciditatea ratiunii. Pur şi simplu nu puteau găsi forta necesară pentru a
înfrunta calamitatea. Noi am sperat până la capăt, în ciuda a orice, că ar
putea să apară un alt miracol de la Marna. Dar, vai, acesta nu s-a mai
produs. Când s-a semnat armistitiu/ francez, la 21 iunie 1940 - continua
diplomatul român - , pot să spun cu adevărat că pentru noi s-a stins o lumină.
Era Jarul care timp de peste un secol a luminat progresul natiunii noastre pe
calea spre independenta de stat'IJ9 • (subl.n.)
Amare concluzii şi constatări. Iar ceasul dramei neamului românesc
urma să bată peste doar câteva zile. La 26 şi 27 iunie 1940, în urma notelor
ultimative sovietice, România a cedat U.R.S.S. Basarabia, nordul Bucovinei şi
Ţinutul Herţa. La 30 august 1940, ca urmare a Dictatului de la Viena, nordvestul Transilvaniei era cedat Ungariei, iar la 7 septembrie 1940, Cadrilaterul
intra în componenţa Bulgariei. Aproape o treime din teritoriul naţional- 99.738
km 2 - şi o treime din populaţie - 6.821.000 de locuitori - , majoritatea etnici
români, intrau sub stăpânire străină.
La începutul lunii septembrie 1940, România, din cauza unei geografii
nedrepte, dar şi a unei politici dezastruoase, suferise o gravă înfrângere militară,
70
fără să fi dus un război •

Petre Otu, Îmbrăfişarea anacondei. Politica militară a României în perioada 1 septembrie
1939-22 iunie 1941, Editura Militară, Bucureşti, 2006, p. 70.
69
Alexandru Cretzianu, Ocazia pierdută, Prefaţă de V.FI. Dobrinescu, Postfaţă de Sherrnan
David Spector, Institutul European Iaşi, 1995, p. 64.
70
Petre Otu, op.cit., p. 149.
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Capelani militari români în al II-lea Război Mondial
Dr. Fabian DOBOŞ
The Romanian Catholic Military Chaplains during the Second World War
Summary
The present article exposes the activity of the Romanian Catholic military
chaplains during the Second World War. The Roman-Catholic Archiepiscopacy of
Bucharest and the Roman-Catholic Episcopacy of laşi had closely cared ofthe Catholic
soldiers who were serving on the front.
Generally, the activities of the Catholic military priests were the following
ones: confessing the soldiers, according the Anointing of the Sick for the wounded
from the military hospitals and ambulances, sharing and spreading of little icons,
medals, religious books, celebrating the Mass for the dead soldiers and for the victory
of the Romanian Army, visiting the injured Romanian and German soldiers from the
German hospitals, visiting the prisoners from the military prisons, celebrating the
Sunday Mass in churches, chaplains and particular houses.
This article describes briefly the activity of three military chaplain priests:
Petru Băcăoanu, Dumitru Sandu Matei and Petru Lucaci.
Keywords: Romania, Chişinău, the Second World War, the Roman-Catholic
Archiepiscopacy of Bucharest, the Roman-Catholic Episcopacy of Iaşi, Archbishop
Alexandru Theodor Cisar, Bishop Mihai Robu, father Petru Băcăoanu, father Dumitru
Sandu Matei, father Petru Lucaci.

Introducere
Cu puţin timp înainte de intrarea României în al II-lea Război Mondial,
Ministerul Apărării Naţionale, cu adresa din 10 mai 1941, a solicitat
Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti şi Episcopiei de Iaşi liste cu
propuneri de capelani militari, pentru unităţile de mobilizare 1• La acea dată,
numeroşi preoţi catolici români aveau calitatea de preoţi confesori de rezervă 2 •
Arhiva Arhiepiscopiei Romano-Catolice (AARC) Bucureşti, fond Auner, cutia 106, document
(doc.) 83; cf. Alois Moraru şi Dănuţ Doboş, Din istoria Bisericii locale, în "Lumina
creştinului", nr. 1112000, laşi, p. 11. În realitate, ideea de a numi capelani militari a aparţinut
episcopului de Iaşi, Mons. Mihai Robu, care, prin adresa nr. 738/41, i-a cerut acest lucru
generalului Ion Antonescu: "Am onoarea să apelez la sentimentele creştineşti ale Domniei
Voastre, şi a vă ruga să binevoiţi a aproba ca un număr oarecare - să zicem până la zece - de
preoţi catolici din eparhia mea, dintre preoţii mei trecuţi în registrele armatei ca confesori de
rezervă, să fie încadraţi ca confesori activi, cu soldă regulată de căpitan, pentru ca să poată
1
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Conformându-se acestei cerinţe, Arhiepiscopia de Bucureşti a înaintat
Ministerului Apărării Naţionale o listă cu următorii preoţi: Hieronim Menges,
Roman Karapczyinski, Leopold Hohenecker, Oreste Tuşinschi şi Richard
Spiess 3.
Răspunzând aceleiaşi solicitări, episcopul de Iaşi, Mons. Mihai Robu, a
adresat, la 8 iulie 1941, o scrisoare generalului Ion Antonescu soli citând
aprobarea unei liste cuprinzând numele a zece preoţi catolici, propuşi să fie
integraţi în armata României, cu gradul de căpitan asimilat. Primul episcop
indigen de Iaşi trasa principalele sarcini ale acestor capelani militari: să
însoţească trupele; să poarte de grijă spirituală soldaţilor români catolici; să-i
încurajeze şi să-i împace cu Dumnezeu. Din lista propusă de episcopul Robu la
8 iulie 1941, reactualizată la 14 iulie 4 şi 8 august acelaşi an, făceau parte preoţii:
Anton Tălmăcel, Mihai Dămoc, Petru Băcăoanu, Ioan Minuţ, Petru Biru, Petre
Lucaci, Ludovic Lopată, Petru Cădar, Andrei Gherguţ şi Dumitru Sandu Matei 5•

întovărăşi

trupele noastre viteze, şi să poarte grija spirituală a soldaţilor români catolici,
cu Dumnezeu" (Arhiva Episcopiei Romano-Catolice - AERC
Iaşi, dosar 511941, f. 93).
2
Nunţiul apostolic în România din acea perioadă, Mons. Andrea Cassulo, insista pe lângă
episcopii catolici ca viitori capelani militari să aibă vârsta sub 40 de ani şi, înainte de plecarea
pe front, aceştia să fi avut o întâlnire cu el, pentru a primi îndrumările şi facultăţile necesare
unei astfel de misiuni (cf. Dănuţ Doboş, Preoţii romana-catolici, în tranşeele pentrn apărarea
Patriei, în "Buletin istoric", nr. 1112010, Iaşi, p. 63).
3
AARC Bucureşti, fond Auner, cutia 106, doc. 83.
4
La această dată, episcopul de laşi, Mons. Mihai Robu, i-a trimis arhiepiscopului de Bucureşti,
Mons. Alexandru Theodor Cisar, lista cu numele celor 1O preoţi (AERC Iaşi, dosar 5/1941, f.
107-108).
5
Alois Moraru şi Dănuţ Doboş, art.cit., p. 11. La 2 iunie 1942, Arhiepiscopia de Bucureşti
trimite episcopului de Iaşi, Mons. Mihai Robu, lista cu preoţii desemnaţi pentru funcţia de
capelan militar. În adresă este menţionat faptul că din Dieceza de Iaşi sunt numiţi patru preoţi
(Petru Băcăoanu, Dumitru Sandu Matei, Anton Tălmăcel, Petre Lucaci) din cauza faptului că
Dieceza de Alba-Iulia nu are niciun preot disponibil pentru a acoperi o astfel de sarcină. Din
lista amintită reiese că pe lângă cei patru preoţi din Dieceza de Iaşi, au mai fost numiţi capelani
militari alţi trei preoţi: unul din Arhidieceza de Bucureşti (Petre Morosievici) şi doi din Dieceza
de Timişoara (Sebastian Oster şi Josif Potenz): AERC Iaşi, dosar 311941, f. 177-178. La 11
iunie 1942, vicarul general de Bucureşti, Mons. Anton Durcovici, a trimis Marelui Stat Major,
lista preoţilor militari. Aceasta era puţin diferită faţă de cea din 2 iunie acelaşi an şi cuprindea
următorii preoţi: Leopold Hohenecker (Bucureşti); Petre Morosievici (Bucureşti); Petre
Băcăoanu (Iaşi); Dumitru Sandu Matei (Iaşi); Petre Martinescu (Iaşi); Petre Lucaci (laşi); Ion
Minuţ (laşi); Sebastian Oster (Timişoara); Josif Potenz (Timişoara); Joan Egi (Timişoara) AERC Iaşi, dosar 3/1941, f. 182-183.
îmbărbătându-i şi împăcându-i

362
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia XIII 1 2018
În mod nejustificat, iniţial Guvernul României a aprobat încadrarea ca preot
militar activ doar a lui Petru Băcăoanu, în timp ce preotul Dumitru Matei a fost
desemnat pentru răniţii din spitalele garnizoanei din Iaşi 6 .
Adresându-se preoţilor militari, la plecarea acestora pe front, episcopul
Robu i-a îmbărbătat cu următoarele cuvinte: "Caută să fii totdeauna la înălţimea
chemării preoţeşti ca să editiei nu numai cu cuvântul, dar şi cu pilda bună, atât
pe catolic, cât şi pe cei de altă credinţă. Ai prilejul cel mai favorabil pentru un
apostolat salutar şi fecund" 7•
Ostaşii români i-au primit pe capelanii lor militari cu multă bucurie.
Într-un raport de activitate, preotul Petre Lucaci scria Episcopiei de Iaşi: "Peste
tot unde am fost, soldaţii sunt foarte bine dispuşi să-şi îndeplinească datoriile
religioase. Se bucură mult că au ocazia să asiste la sfânta Liturghie şi să asculte
Cuvântul lui Dumnezeu"8 .
Despre activitatea pastorală a acestor preoţi, documentele cercetate nu relevă
prea multe informaţii. În rezumat, activităţile preoţilor catolici militari au fost
următoarele: spovedirea ostaşilor; acordarea sfântului Maslu răniţilor grav din
spitalele de campanie şi din ambulanţe; împărţirea de iconiţe, medalii, cărţi
editate de Editura "Presa Bună"; celebrarea sfintei Liturghii pentru soldaţii
decedaţi şi pentru victoria Armatei Române; vizitarea răniţilor români şi
germani din spitalele germane; vizitarea deţinuţilor din închisorile militare;
oficierea Liturghiilor duminicale în bisericile, capelele şi casele particulare din
garnizoanele Chişinău, Galaţi, Tecuci, Cetatea Albă, Bârlad, Vaslui, Bolgrad
etc. 9 . Aceste activităţi au fost elogiate de episcopul Robu, care afirma că "şi-au
îndeplinit conştiincios datoriile de preoţi şi confesori militari, însoţind Armata
Română până la Cotul Donului, de unde au scăpat cu viaţă" 10 •
În paginile următoare vom prezenta pe scurt activitatea a trei preoţi
capelani militari (Petru Băcăoanu, Dumitru Sandu Matei şi Petru Lucaci) din
cei 1O amintiţi mai sus.
1. Preotul Petru Băcăoanu (1908-1992)
Părintele Petru s-a născut la Adjudeni la 20 iunie 1908. În anul 1921 a
intrat în Seminarul Franciscan din Hălăuceşti, iar apoi a studiat în seminariile
Cf. Alois Moraru şi Dănuţ Doboş, art.cit., p. Il; cf. AERC Iaşi, dosar 5/1941, f. 49: la 14
iunie 1941, episcopul Mihai Robu a trimis o adresă Cercului de Recrutare Iaşi prin care "avem
onoarea a vă face cunoscut că delegăm pe Cucernicia Sa, Părintele Matei Dumitru, să aibă grija
spirituală pentru catolicii din cele trei spitale ce trebuie să ia fiinţă la Iaşi".
7
Dănuţ Doboş, Preoţii romana-catolici, in tranşeele pentru apărarea Patriei, în "Buletin
istoric", nr. 11/2010, p. 63.
8
AERC Iaşi, dosar 1/1941, f. 74.
9
Idem, dosar 1/1941, f. 72-75.
10
Idem, dosar 3/1943, nepaginat.

6
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din Assisi şi Osimo din Italia, fiind sfinţit preot la 1O august 1932. După
întoarcerea în ţară, a activat ca vicar la Prăjeşti, capelan militar în timpul celui
de-al Doilea Război Mondial, apoi paroh la Prăjeşti (1943-1947) 11 , paroh la
Târgu Trotuş (1947-1948), paroh la Burueneşti (1948-1950), paroh de Sinaia
(1965-1972). A fost arestat de Securitate la 22 februarie 1950 şi a executat cinci
ani de închisoare 12 •
La 5 august 1941, episcopul Mihai Robu cere Ministrului Apărării
Naţionale să accepte, din lista preoţilor propuşi, măcar un capelan militar pentru
ostaşii catolici români. Episcopul 1-a recomandat pe preotul franciscan Petru
Băcăoanu, confesor militar în rezervă, domiciliat în Hălăuceşti 13 •
Părintele Băcăcoanu a fost încadrat, în iulie 1942, în Corpul 5 Armată,
cu gradul de căpitan în rezervă. Fiind o fire foarte meticuloasă, el a trimis la
Episcopia de Iaşi mai multe rapoarte lunare prin care îl înştiinţa pe episcopul
Mihai Robu despre activitatea sa printre militari.
Primul raport pe care 1-a înaintat Episcopiei de Iaşi conţine activitatea sa
în ultima decadă a lunii iulie din 1942. Astfel, prima sa activitate de capelan
militar a avut loc pe 23 iulie, când a vizitat răniţii de la Liceul Comercial din
Ploieşti; aceştia erau în jur de 30. Pe 26 iulie acelaşi an, părintele Băcăoanu a
celebrat în Garnizoana din Bacău sfânta Liturghie pentru un grup de peste 100
de militari; la sfârşitul Liturghiei, le-a împărţit tuturor iconiţe. Pe 28 iulie a
vizitat răniţii din spitalele din Bacău, iar pe 30 iulie a celebrat sfânta Liturghie
la Piatra Neamţ. Pe 31 iulie, părintele Băcăoanu a celebrat sfânta Liturghie la
Focşani pentru un mare număr de ostaşi; la sfâşitul celebrării a împărţit tuturor
iconiţe şi medalii religioase. Pe lângă grija sufletelor, părintele Băcăoanu le
oferea deseori militarilor hrană, cărţi poştale, cruciuliţe, diverse broşuri şi
medalii religioase, dar şi ţigări 14 •
Raportul aceluiaşi preot pentru septembrie 1942 cuprinde o noutate faţă
de cel din luna iulie: părintele a celebrat mai multe sfinte Liturghii pentru eroii
căzuţi pe front, dar şi pentru victoria Armatei române. Pe 20 septembrie a
celebrat înmormântarea unui ofiţer 15 .
La 2 decembrie 1942, părintele Băcăoanu trimite Episcopiei de Iaşi
raportul de activitate pe luna noiembrie. Din acest document reiese că preotul a

11

Ibidem.
Iosif Gabor şi Iosif Simon, Necrolog, 1600-2000, Iaşi, 2001, p. 151; cf. AERC Iaşi, dosar
111941, f. 288.
13
AERC Iaşi, dosar 5/1941, f. 137.
14
Idem, dosar 111941, f. 42.
15
Ibidem, f. 57.

12
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vizitat spitalele militare din Perelasowski (2 noiembrie) şi din Golowski (4 şi 5
noiembrie) 16 •
La începutul anului 1943, pe 2 ianuarie, părintele Băcăoanu redactează
raportul pe luna decembrie 1942. Din document rezultă că preotul militar i-a
însoţit pe soldaţi prin toate localităţile pe unde au trecut: Korsunka şi Gusinka
(9 decembrie); Golowo şi Denicewo (10 decembrie); Titow şi Kononow (12
decembrie); Litwinow ( 13 decembrie); Caciaban ( 17 decembrie) 17 •
2. Preotul Dumitru Sandu Matei (1913-1951)
Eroul-martir Dumitru Sandu Matei s-a născut la 28 iulie 1913 (stil nou),
la Sărata (comuna Letea-Nouă 18 ), pe atunci filială a Parohiei Luizi-Călugăra,
judeţul Bacău. A mai avut doi fraţi, iar părinţii (Mihai-Sandu şi Maria) erau
agricultori. După terminarea cursurilor elementare, pe care le-a frecventat în
satul natal, Dumitru Sandu, fiind apreciat şi recomandat de parohul de Valea
Seacă, pr. Petru Pal, în toamna anului 1927 s-a înscris la Seminarul din Iaşi.
Plecarea din casa părintească este descrisă astfel de viitorul martir: "Eram la
marginea unui sătuleţ, înconjurat de trei dealuri, într-o căsuţă acoperită cu
şindrilă veche. O mamă acoperă pe fiu-i cu sărutări şi din ochi îi curg lacrimi
multe. Doi fraţi suspină pe laviţă. Iar un tată stă la uşă cu fruntea întunecată,
plecată la pământ~ .. ). Ea îl priveşte de la poartă. Nu-i mai vede lacrimile, dar le
simte pe ale sale" 1 •
După 12 ani de studii teologice, Dumitru Sandu Matei este hirotonit
preot de către primul episcop indigen de Iaşi, Mons. Mihai Robu, la 24 iunie
1939, în capela Institutului "Notre Dame de Sion" din Iaşi, fiind imediat numit
ca vicar la Parohia din Iaşi. Aici s-a distins prin grija şi atenţia pe care o acorda
întotdeauna săracilor, meritându-şi din plin supranumele de "apostol al
săracilor" 20 . De altfel, din "Fişa personală de salariat public" pe anul 1941,
vizată la 11 martie 1942 de episcopul de Iaşi, Mons. Mihai Robu, rezultă că
părintele Dumitru Sandu Matei nu poseda absolut nimic. Din acelaşi document
reiese faptul că sus-numitul preot avea o bună stare de sănătate 21 •
Părintele Matei a fost un strâns colaborator al episcopului Mihai Robu,
acesta încredinţându-i numeroase delegaţii. De exemplu, la sfârşitul lui august
1941, îl trimite la Bălţi pentru a-1 asista pe parohul de acolo, pr. Matia
Szyidachis, care era grav bolnav22 • La 12 septembrie acelaşi an, episcopul Robu
16

Ibidem, f. 71.
Ibidem, f. 82.
18
Idem, dosar 3/1941, f. 40.
19
Anton Despinescu, Un preot erou: Dumitru Sandu Matei, în ,,Buletin istoric", nr. 2/2001, p. 7.
20
Ibidem, p. 9.
21
AERC Iaşi, dosar 311941, f. 40v.
22
Idem, dosar 511941, f. 195.
17
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îi scrie parohului de Paşcani, pr. Hiacint Bock să se întoarcă urgent la Bălţi, de
unde se refugiase din cauza războiului: "Deci veniţi cât mai degrabă. La Bălţi
am trimis, până la sosirea Sf. Voastre pe Rr. Matei de aici, care a plecat la 30
august, şi de atunci tot vă aşteaptă cu dor!" 3 .
La 19 decembrie 1941, episcopul Robu 1-a delegat pe părintele Matei să
ridice o mare sumă de bani de la Administraţia Financiară Iaşi, bani sosiţi pe
24
numele episcopului de Iaşi: 10 ordonanţe de plată, în total, 387.845 lei ; la 22
decembrie episcopul îl delegă din nou pe părintele Matei să ridice suma de
2
252.866 lei '.
În ultima zi a anului 1941, primind facultatea necesară de la episcopul
Mihai Robu, fărintele Matei a botezat-o pe evreica, Beatrice Cana, născută în
1903, la Iaşi 2 •
Preotul Dumitru Sandu Matei, după ce a însoţit trupele române până la
Cotul Donului, s-a reîntors la Iaşi în 1943, unde a rămas mobilizat la Corpul IV
Armată, la propunerea episcopului Robu, pentru a contribui cât mai mult la
întărirea sentimentului patriotic şi moral al militarilor catolici români 27 .
La 5 iulie 1945, părintele Matei a fost numit vicar econom la Parohia
Pustiana, urmând în această funcţie preotului Petru Andrei, care a fost trasferat
ca administrator al bunurilor diecezane. În procesul-verbal, semnat la 22 iulie
de delegatul decanal, de fostul paroh şi de noul vicar econom, este specificat
faptul că banii strânşi ~entru noua biserică din Pustiana (142.044 lei) au fost
predaţi părintelui Matei 8 .
După instalarea regimului comunist în România, Securitatea din
Bucureşti 1-a arestat, la 18 mai 1950, pe părintele Dumitru Sandu Matei. Acesta
a fost condamnat la moarte la 23 octombrie 1950 şi executat prin împuşcare la
21 februarie 19 51 29 • Principalele acuzaţii, evident false, care i s-au adus
părintelui Dumitru Sandu Matei au fost următoarele: preotul era în slujba
spionajului francez; tentativa de a organiza la Iaşi un "serviciu de spionaj";
organizarea de reţele de informaţii la Paşcani şi Ungheni; tentativa de a
organiza în Munţii Bucovinei puncte de sprijin pentru grupurile înarmate
anticomuniste; primirea de la spionajul francez a două aparate de radio-emisie;
Ibidem, f. 233. Decretul prin care pr. Bock a fost numit paroh de Bălţi este dat de episcopul
Robu la 19 septembrie 1941: Ibidem, f. 257. La Paşcani episcopul a numit un nou paroh în
r,ersoana părintelui Petru Băcăoanu: Ibidem, f. 341.
4
Ibidem, f. 527.
25
Ibidem, f. 559.
26
Ibidem, f. 591.
27
Cf. Alois Moraru şi Dănuţ Doboş, art.cit., p. 11.
28
AERC Iaşi, dosar 111941, f. 175.
29
Dănuţ Doboş, Dosarele "Dumitru Matei", în "Buletin istoric", nr. 2/2001, p. 23.
23
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predarea de informaţii economice şi militare către ataşatul militar francez Serge
Parisoe 0 •
3. Preotul dr. Petre Locaei (1905-1972)
Părintele Petre Lucaci s-a născut la 21 octombrie 1905, la Butea, judeţul
Iaşi. După cursurile primare pe care le-a urmat în satul natal, a intrat în
Seminarul franciscan de la Hălăuceşti. Datorită capacităţii sale intelectuale a
fost trimis pentru desăvârşirea studiilor la Universitatea "Seraphicum" din
Roma, unde a obţinut doctoratul în teologie, fiind sfinţit preot în Cetatea Eternă
la 7 iulie 1929. Întors în ţară, a lucrat ca profesor şi director la Seminarul
Franciscan din Hălăuceşti şi responsabil al Casei de Noviciat de la Săbăoani. În
anul 1949 era paroh la Prăjeşti 31 . În perioada 1953-1966 a fost paroh de
Burueneşti, rămânând aici ca preot pensionar până la moarte 32 .
În 1941, când a primit numirea de capelan militar, era vi car la Huşi 33 .
Abia la 22 iunie 1942, părintele Lucaci este încadrat cu drepturi depline în
Corpul III Armată, aşa cum el însuţi susţine în raportul de activitate trimis
Episcopiei de Iaşi la 1 decembrie 1943. Documentul, care se întinde pe patru
pagine 4, cuprinde principalele activităţi desfăşurate de capelanul militar Petre
Lucaci, începând cu luna iunie 1942. Redăm mai jos câteva paragrafe din acest
important raport:
"Mai întâi m-am informat de numărul ostaşilor romano-catolici din toate
unităţile din subordinea Corpului, precum şi de garnizoanele unde se află aceste
unităţi. Am găsit după cum urmează: în Garnizoana Chişinău: 179 ostaşi
catolici; Galaţi: 161; Tecuci: 125; Cetatea Albă: 105; Bârlad: 84; Vaslui: 70;
Bolgrad: 7. Total: 731 ostaşi catolici. Mi-am făcut un program, în care
prevedeam vizitarea garnizoanelor de mai sus, afară de Bolgrad, care avea prea
puţini ostaşi catolici ( ... ): Chişinău: 12 iulie; Cetatea Albă: 19; Galaţi: 22;
Tecuci: 25; Bârlad: 28; Vaslui: 31. În fiecare garnizoană am chemat la biserica
sau capela catolică din localitate pe ostaşii catolici de la toate unităţile militare
prin adrese trimise Comenduirii Pieţii. În prezenţa ostaşilor veniţi am săvârşit
sfânta Liturghie şi am făcut o predică despre obligaţiunile religioase şi
patriotice ale ostaşului ( ... ). Programul terminându-se la 31 iulie, de la acea
dată rămân în Chişinău. În fiecare duminică, până pe 13 septembrie chem la
biserica catolică câte unul din regimentele ce se aflau în Garnizoana Chişinău.
Oficiez pentru ei serviciul divin cu predică despre Evanghelia duminicii
30

Ibidem, p. 27-28.

31

AERC Iaşi, dosar111941, f. 315.
Iosif Gabor şi Iosif Simon, Necrolog, 1600-2000, p. 21 O.
AERC Iaşi, dosar 3/1941, f. 71v.
Idem, f. 72-75.
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33

34
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respective (... ). M-am interesat şi am aflat că garnizoanele din Transnistria au
următorul număr de catolici: Odesa: 138; Tulcin: 20; Berezovca: 124; Balta: 9;
Tiraspol: 171. Total: 462 (... ). La 18 octombrie vizitez pe ostaşii catolici din
garnizoana Odesa şi le fac sfânta Liturghie în catedrala Adormirea Maicii
Domnului( ... ). În timpul liber am vizitat pe bolnavii şi răniţii spitalelor militare,
precum şi pe deţinuţii din închisorile militare( ... ). Am vizitat astfel, în decursul
acestor cinci luni: 27 de spitale şi trei închisori militare, văzând aproape 200 de
bolnavi şi răniţi (... ). Corpul a obţinut de la Marele Stat Major desconcentrarea
mea pe data de 1 decembrie 1943. Ordinul de desconcentrare prevede că voi fi
chemat din trei în trei luni, spre a oficia servicii divine pentru ostaşii catolici din
garnizoană. Care ar fi motivul adevărat pentru care s-a luat această măsură nu
pot să ştiu".
Concluzie
În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, printre priorităţile
păstorilor catolicilor din România s-a aflat şi îngrijirea spirituală a militarilor
români. Astfel, episcopiile catolice de Bucureşti, Timişoara şi Iaşi au numit
capelani militari tocmai pentru a-i susţine material, dar mai ales spiritual, pe cei
care mergeau pe front. Aceştia nu i-au ajutat doar pe catolici, dar pe toţi cei care
aveau nevoie de sprijin şi încurajare. Preoţii militari erau ajutaţi de dascăli
provizorii, formaţi în special din rândul soldaţilor foşti seminarişti.
Dintre toţi capelanii militari, cei trei prezentaţi în acest studiu au fost cu
adevărat nişte îngeri păzitori atât pentru militarii de pe front, cât şi pentru răniţii
din spitale. Aşa cum s-a evidenţiat, preoţii militari erau conştienţi de importanţa
prezenţei lor în mijlocul unor oameni care se găseau permanent în pericol de
moarte. Aceştia găseau mereu un cuvânt de încurajare pe care îl adresau
militarilor, în special la sfintele Liturghii pe care le celebrau în diferite locaţii.
Cine poate şti câţi militari şi-au găsit pacea şi împăcarea cu sine, cu
semenii şi cu Dumnezeu, în pragul morţii, datorită acestor preoţi, care nu au
refuzat să-şi pună viaţa în pericol pentru a veni în ajutorul ostaşilor români.
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Combaterea epidemiilor în judeţul

Bacău

Angela OANEA

The Fighting Epidemics in Bacau County
Summary
Immediately after the Second World War famine and poverty affected large
areas of Romania. These factors cumulated with lack of education led to the outbreak
of epidemics with dramatic effects on the health of the population. Bacau County was
also impacted. Here we have documented some of the measures taken by authorities to
fight against the effects of these epidemics, data regarding the number of illnesses,
social factors and carries ofthe diseases, the endowment ofthe existing institutions and
the new ones, the way in which the activity is organized. The activity of bath trains
and anti-epidemic trains is presented with some more details due to the important role
they have played.
Key Words: Bacau, epidemics, bath trains, population, health, typhus.

Cel de-al Doilea Război Mondial a lăsat urme adânci în viaţa politică şi
a ţării, punându-şi amprenta asupra stării de sănătate a populaţiei
sărace, măcinată de boli. Învălmăşeala şi supraaglomerarea din zonele
Moldovei de Nord şi Bucovinei de Sud, prezenţa militarilor sovietici, efectele
secetei şi lipsa resurselor financiare au constituit premizele declanşării
epidemiilor.
Extinderea cu repeziciune a bolilor infecţioase, atât în mediul urban cât
şi în mediul rural, se datora, pe de o parte organizării precare a sistemul sanitar
şi a numărului redus de instituţii sanitare, iar pe de altă parte, lipsei materialului
sanitar, a medicilor şi a mijloacelor de transport necesare transportării şi izolării
bolnavilor. În acest context, guvernanţii vremii trebuiau să găsească soluţii
pentru combaterea şi limitarea efectelor acestora. Astfel, prin decizie
ministerială, în data de 15 septembrie 1945, se instituia Comitetul Central
pentru Combaterea Epidemiilor 1 având drept scop organizarea şi conducerea
acţiunilor antiepidemice, administrarea şi utilizarea fondurilor deţinute de către
Ministerul Sănătăţii pentru prevenirea şi combaterea bolilor contagioase şi a
economică

1

Comitetul Central pentru Combaterea Epidemiilor era compus din: secretarul general prof. dr.
- preşedinte, prof. dr. D. Mezincescu - directorul Institutului de Igienă din
Bucureşti, prof. dr. Mihail Ciucă, medic It. col dr. N. Nestorescu - şeful Biroului de epidemii
din Ministerul de Război, dr. Cantemir Anghelescu- directorul igienei şi medicinii preventive.
Şerban Brătianu
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epidemiilor2• Au fost constitUite caravane sanitare speciale pentru zona
Moldovei, suplimentându-se fondurile financiare pentru plata personalului
medical detaşat în vederea combaterii epidemiilor, în special a tifosului
exantematic, alocându-se pentru hrana şi întreţinerea acestora 3.000 de lei pe zi 3 .
Monitorizarea stării de sănătate a populaţiei, la nivel judeţean, se realiza
prin intermediul instituţiilor abilitate, care aveau obligaţia să conlucreze şi să
raporteze situaţii referitoare la starea de sănătate a populaţiei.
La nivelul judeţului Bacău, Serviciul Sanitar Judeţean coordona întreaga
activitate de limitarea răspândirii epidemiilor prin identificarea focarelor şi
luarea măsurilor sanitare ce se impuneau, colaborând cu autorităţile locale,
solicitând implicarea cadrelor medicale, preoţilor şi învăţătorilor din localităţile
rurale în instruirea şi informarea populaţiei.
Întrucât datele furnizate din teritoriu de către serviciile sanitare judeţene
din Moldova arătau existenţa pericolului de extindere a tifosului exantematic,
Ministerul Afacerilor Interne, prin Ordinul nr. 34.732 din 10 octombrie 1945,
intervenea în această situaţie, instituind obligaţia constituirii la nivel judeţean a
unui comitet format din reprezentanţii tuturor autorităţilor civile şi militare,
formaţiunilor politice, societăţilor de asistenţă şi ocrotire cu misiunea asigurării
unei colaborări instituţionale pentru combaterea epidemiilor4 •
Astfel, la nivelul judeţului Bacău se constituia Comitetul de Sănătate
Judeţean, sub preşedinţia avocatului D.D. Ionescu- prefectul judeţului, format
din: medicul şef al judeţului Bacău - dr. Alexandrescu, şeful Spitalului "Pavel
şi Ana Cristea" - dr. V. Mareş, reprezentantul Sindicatului Medicilor - dr. Z.
Lazarev, reprezentantul Crucii Roşii - av. Lateş, reprezentantul Gamizoanei
Bacău - medic militar maior Lucescu, reprezentantul Apărării Patriotice - P.
Botez, preşedintele Uniunii Femeilor Antifasciste - Fălticeanu, preşedintele
Tineretului· Progresist - prim procuror Ştefănescu, preşedintele Frontului
Plugarilor - A. Botez, reprezentantul Ministerului Educaţiei Naţionale - prof.
Mocanu, reprezentantul Ministerului Culturii - protoiereu Balcanaşu,
reprezentantul Uniunii Patrioţilor - Uncescu5 .
În data de 19 noiembrie 1945, prefectul judeţului Bacău convoca de
urgenţă Comitetul, întrucât se constata o creştere a numărului de cazuri de tifos
exantematic. Şeful Serviciului Sanitar Judeţean, dr. Alexandrescu, arăta că în
cuprinsul judeţului au fost identificate şi confirmate, în faza iniţială, 35 de
cazuri izolate cu mai multe focare. Un focar masiv era în comuna Ardeoani cu
Decizia Ministerului Sănătăţii nr. 66701 din 15 septembrie 1945, publicată în "Monitorul
Oficial al României" (în continuare "M.O.", partea 1, nr. 218 din 25 septembrie 1945, p. 8296.
3
"M.O.", partea 1, nr. 121 din 31 mai 1945, p. 4538.
4
Arhivele Naţionale Bacău, fond Serviciul Sanitar al judeţului Bacău, d. 13/1945, f. 45.
5
Ibidem, f. 2.

2
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19 cazuri în trei familii, boala fiind transmisă "din cauza unei pături cumpărate
de la un soldat, care nu a fost deparazitată" 6 . Echipa sanitară trimisă în această
localitate a activat intens, trei persoane au fost izolate la spital, restul au fost
vindecaţi, iar doctorul Vraşti "a căzut bolnav la datorie".
În comuna Brătila, epidemia era descoperită la începutul lunii noiembrie
cu 17 cazuri, care "au fost camuflate" de către un agent sanitar, bolnavii fiind
trataţi la domiciliu, iar agentul sanitar a fost trimis în judecată.
Epidemia a fost adusă de C.F .R.-işti, extinzându-se în localităţile
Berzunţi şi Horgeşti. Pentru combaterea acesteia a fost trimisă, de către Crucea
Roşie, o echipă sanitară formată din cinci persoane.
În comuna Horgeşti au fost identificate opt cazuri printre ţiganii de la
Sohodol. Deşi au fost luate măsuri de deparazitare în mai multe rânduri,
combaterea epidemiei nu a dat rezultate "din cauza vieţii nomade pe care o
duceau aceştia".
De asemenea, au fost identificate patru cazuri în comuna Răcătău, două
cazuri în comuna Slănic şi un caz în comuna Dofteana. Pentru combaterea
epidemiilor au fost luate măsuri de tratare, izolare şi internare în spital a
bolnavilor.
Membrii Comitetului de Sănătate concluzionau, în şedinţa de lucru, că
rolul acesteia "trebuie să fie îndreptat exclusiv în aplicarea măsurilor de
prevenire a epidemiei prin organizarea unei propagande intense, prin ţinerea
conferinţelor la cercurile culturale de către persoanele competente asupra
mijloacelor de combatere a epidemiilor, precum şi distribuirea broşurilor care să
cuprindă instrucţiuni şi sfaturi populare cu privire la simptomele bolilor şi
mijloacele de combatere" 7 •
Situaţia statistică pentru anul 1945 8 arăta că în judeţul Bacău predomina
epidemia de tifos exantematic cu un total de 1.538 de cazuri noi cu 116 decese,
din care: în mediul urban 178 de cazuri noi şi 16 decese, iar în mediul rural
1360 de cazuri noi cu 100 decese.
Epidemiile cu un număr mai redus de cazuri noi înregistrate: febră
tifoidă cu 82 de cazuri cu 14 decese, din care 40 de bolnavi şi două decese în
mediul urban şi 42 de cazuri cu 12 decese în mediul rural; scarlatina cu 33 de
cazuri şi două decese; difteria cu 22 de cazuri şi trei decese; febra recurentă 15
cazuri; meningită trei cazuri şi un deces.
La nivel comunal, unde erau identificate cazuri de epidemii, trebuiau să
se constituie comitete comunale de sănătate formate din primari, învăţători,
preoţi etc. Primăriile aveau obligaţia să asigure, prin rotaţie, căruţaşi, care să
6

Ibidem, f. 47.
Ibidem, f. 48.
8
Ibidem, f. 78.
7
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transporte etuvele pentru deparazitare şi medicul de circumscripţie ce urma să
inspecteze casele locuitorilor. Se punea în funcţiune baia din comuna Domniţa
Maria şi se înfiinţa o baie cu cuptor de deparazitare în Şerbăneşti.
Din categoria bolilor sociale, sifilisullua proporţii din ce în ce mai mari
din cauza lipsei medicamentelor, fiind înregistrate 588 de cazuri noi din care în
mediul urban 213 de cazuri şi 375 în cel rural. Statistica arăta că 35 de cazuri
erau ereditare, 74 de cazuri proveneau din învăţământul primar, 273 de cazuri
din cel secundar. La răspândirea acestei boli contribuiau foarte mult
prostituatele.
Dr. Vasile Mareş, medic primar şi directorul Spitalului din Bacău, arăta
că "prostituatele internate în spital erau tratate până la vindecare, iar cele care
ieşeau din spitale nevindecate erau urmărite pentru a urma tratamentul"9 . În
vederea limitării răspândirii bolilor venerice, dr. Alexandrescu propunea
examinarea personalului de serviciu din cadrul restaurantelor, care, în cea mai
mare parte, erau bolnavi şi contribuiau la diseminare. Cu toate acestea,
fenomenul nu putea fi stăpânit şi nu se putea exercita un control eficace din
cauza lipsei personalului medical şi a unei evidenţe stricte a prostituatelor.
Alături de sifilis, în strânsă dependenţă cu factorii economici şi sociali,
tuberculoza a dus la înrăutăţirea stării de sănătate a populaţiei. O boală
eminamente cronică, cu interminabile alternanţe de ameliorare şi agravare,
impunea izolarea obligatorie a bolnavilor. Internarea, însă, nu se putea realiza
pentru toţi, deoarece nu existau sanatorii şi paturi alocate special pentru
bolnavii de tuberculoză. Existau situaţii în care bolnavii şi membrii familiilor
se opuneau internării, întrucât nu avea cine să le prelucreze pământul şi să le
ţină gospodăria.

Din aceste motive, s-au făcut demersuri pe lângă Liga Operelor Sociale,
Liga pentru Profilaxia Tuberculozei, Crucea Roşie, Ministerul Sănătăţii şi
Ministerul Justiţiei pentru amenajarea sanatoriului din Târgu Ocna care era lăsat
în paragină din lipsa deţinuţilor.
Comitetul de Sănătate, în urma numeroaselor şedinţe, concluziona:
"contaminările se realizează prin intermediul comercianţilor care vin din
focarele epidemice masive Baia, Suceava, Rădăuţi, Iaşi a populaţiei care umbla
din sat în sat pentru aprovizionare, a ţiganilor prin viaţa lor nomadă ce umblau
dintr-o comună în alta, a vagabondajului şi a cerşetoritului" 10 •
Drept pentru care, Prefectura judeţului Bacău dispunea repararea băilor
comunale, rechiziţionarea localurilor de şcoală după terminarea învăţământului,
necesar izolării bolnavilor, efectuarea raziilor sanitare pentru deparazitarea
vagabonzilor şi cerşetorilor, cu concursul Garnizoanei şi Poliţei din Bacău. De
9

Idem, d. 45/1945, f. 5-7.
Idem, d. 13/1945, f. 51.

10
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asemenea, urmau să fie inspectate localurile, să se fixeze un spaţiu în afara
oraşului pentru depozitarea gunoaielor pe platforme special amenajate, să se
înfiinţeze un cimitir al animalelor, să se verifice dacă pieţele şi halele din oraş
erau curăţate, să oblige întreprinderile industriale să-şi pună în funcţiune băile
pentru deparazitarea lucrătorilor şi a familiilor acestora.
În anul 1945, au fost inspectate cârciumi, restaurante, hoteluri, băcănii,
cofetării, lăptării, măcelării - în total 650 de localuri din mediul urban şi 673
din mediul rural, aplicându-se după caz: somaţii, amenzi contravenţionale,
trimiterea în judecată, închiderea localurilor insalubre.
Din punct de vedere organizatoric, în judeţul Bacău existau 22 de
circumscripţii sanitare rurale 11 , patru circumscripţii urbane - Moineşti, Bacău
cu două circumscripţii sanitare, Tg. Ocna; patru spitale mixte - Tg. Ocna,
Moineşti, Parincea, Valea Rea, spitale de specialitate "Pavel şi Ana Cristea",
"Materna" (maternitatea comunităţii evreieşti), "Policlinici" ale Apărării
Patriotice.
Un aport important 1-a adus comitetul de conducere 12 al spitalelor
Crucea Roşie instalat în Moldova, care a înfiinţat spitale epidemice mobile
provizorii pentru combaterea epidemiilor şi redresarea stării sanitare a
populaţiei. Astfel de spitale au fost înfiinţate iniţial în comuna Gloduri 13 , apoi în
Parincea şi Oneşti pentru bolnavii de tifos exantematic.
Consiliul Judeţean de Igienă Bacău 14 , prezidat de prefect, a jucat un rol
în ceea ce priveşte sănătatea publică, salubritatea regiunii şi ocrotirea socială. În
şedinţa extraordinară din 11 iunie 1946 se prezenta darea de seamă asupra
mersului epidemiei de tifos exantematic şi febra recurentă 15 • Un nou focar de
tifos exantematic a izbucnit în oraşul Bacău la Penitenciar, înregistrându-se 27
de cazuri, fiind luate măsuri pentru stingere. De asemenea, alte noi focare au
apărut în localităţile Dofteana, Răcătău şi Corni.
11

Circumscripţiile rurale: Bereşti-Bistriţa, Bogdăneşti, Brusturoasa, Căiuţi, Comăneşti,

Dărmăneşti,

Domniţa Maria, Ferdinand, Gârleni, Gloduri, Mărgineni, Măgireşti, Oneşti,
Parincea, Răcăciuni, Răcătău, Secuieni, Scorţeni, Tg. Trotuşi, Tescani, Tamaşi, Valea Rea.
12
Comitetul de conducere al spitalelor de Crucea Roşie era format din: dr. Artenie - inspector
general sanitar, dna Ghica- de legata Crucii Roşii, col. Dr. Brezeanu - medic şef al Corpului IV
Armată.
13

"M.O.", partea 1, nr. 234 din 13 octombrie 1945, p. 8948.
Consiliul de igienă format din: preşedinte - D.D. Ionescu, prefectul judeţului Bacău;
vicepreşedinte- dr. Alexandrescu, medic şef al jud. Bacău şi membrii D. Vataru- primarul
mun. Bacău, dr. 1. Năstase- medic şef al municipiului, V. Mareş- medic primar Spitalului
Bacău, reprezentant al Farmaciei Malhasovici, Făinaru - din partea sindicatelor, Dângă inginer al jud. Bacău, dr. Son - medic veterinar al jud. Bacău, dr. Gh. Corhiceanu - secretar al
Camerei de Comerţ şi Industrie, reprezentant al Oficiului Economic Judeţean şi directorul
Camerei de Agricultură.
15
Arhivele Naţionale Bacău, fond Serviciul Sanitar al judeţului Bacău, d. 45/1945, f. 10.
14
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Întrucât au fost primite de la Ministerul Sănătăţii cantităţi semnificative
de vaccin, populaţia din comuna Dofteana a fost vaccinată în data de 16 iunie
16
1946, fiind "înştiinţată prin bătaie de tobă şcolară" . S-au format 10 echipe din
ştiutori de carte, preoţi, învăţători, autorităţi comunale, care au activat pe teren,
înscriind numele şi vârsta bolnavilor. Populaţia bolnavă trebuia să stea acasă
pentru a li se acorda consultaţii şi prescrieri medicale.
Dr. Alexandrescu arăta că atât în oraş cât şi în judeţ numărul cazurilor
de tifos exantematic şi tuberculoza a crescut din ce în ce mai mult, în special pe
Valea Trotuşului. Drept pentru care, încă din luna mai în circumscripţia sanitară
Trotuş s-au făcut deparazitări şi băi, astfel: corn. Dofteana - 789 persoane şi
137 case deparazitate, 429 persoane îmbăiate, 361 persoane tunse; corn.
Bârsăneşti - 415 persoane şi 93 case deparazitate, 215 persoane îmbăiate, 193
persoane tunse; Tg. Trotuş - 31 O persoane şi 105 case deparazitate, 179
persoane îmbăiate, 115 persoane tunse; Slănic - 107 persoane şi 145 case
deparazitate, 75 persoane îmbăiate, 52 persoane tunse.
Întrucât combaterea epidemiilor era dificilă din cauza lipsei de personal
au fost implicate şi create echipe de jandarmi care s-au deplasat pentru
combaterea focarelor masive de tifos exantematic din comunele Berzunţi şi
Pănceşti 17 . Alte focare de tifos exantematic au fost identificate în comunele:
Parincea, Gârleni, Racova, Fântânele, Geoseni, Luizi Călugăra, Sărata,
Mărgineni, Parincea, Răcăciuni şi Tescani. În comunele Viforeni şi Lecca,
echipele volante ale spitalului Crucea Roşie nr. 22 au activat pe teren,
inspectând casele, văruindu-le şi deparazitând populaţia 18 •
Din cauza lipsei de pâine, numărul bolnavilor de pelagră în judeţ s-a
înmulţit la peste 3000 de cazuri. Cofetăria "Corso" şi-a luat obligaţia să
aprovizioneze populaţia cu alimente şi să înfiinţeze cantine în regiunile
înfometate.
Urmare solicitărilor Inspectoratului General Sanitar Iaşi, Serviciul
Sanitar al Judeţului Bacău întocmea, în luna iulie 1946, situaţia cu numărul
19
băilor şi cuptoarelor pentru deparazitare :
Localitatea

Nr.
băi

Nr.
Nr.
cuptoare de
etuve
deparazitare

Brusturoasa

1

2

Comăneşti

2

-

Căiuţi

-

Localitatea

Nr.
băi

-

Răcătău

1
1

Scorţeni

-

Secuieni

1

16

ldem, d. 6/1946, f. 119.
Ibidem, f. 200.
18
Ibidem, 1.
19
Ibidem, f. 145.

17
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1
2

-

1
1

Tescani

Gârleni

1

1

1

Tg.

Glod uri

1

-

1

Moineşti

2

-

1

1 baie

-

1

-

1

Tg. Ocna
Spital
Parincea
Spital
Valea Rea
Spital Tg.
Ocna
Spital

Dărmăneşti
Domniţa

Maria

Oneşti
Răcăciuni

japoneză

-

Tamaşi

Trotuş

Moineşti

-

-

-

1
1

~aponeză

-

2

2

1

1

1

1

1

2

1

-

1

-

1

1

-

1 baie

1

Datele statistice furnizate din a doua jumătate a anului 1946 de către
instituţiile sanitare ale statului, răspunzătoare de starea de sănătate a populaţiei,
arătau extinderea epidemiilor în zona Moldovei şi lipsa mijloacelor de
combatere. Acest fapt a determinat Ministerul Sănătăţii să intervină, dispunând
măsuri pentru combaterea urmărilor secetei în regiunile bântuite şi a
epidemii lor prin trimiterea în această zonă a unor trenuri-baie.
Itinerariul acestor trenuri-baie a fost stabilit prin acordurile încheiat
dintre Inspectoratul General Sanitar Iaşi şi CFR. În luna august itinerariile
trenurilor-baie cu numerele 42, 31, 1O şi 12 era următorul:
- Trenul Baie nr. 42 cu linia Iaşi - Bârlad- Fălciu- Huşi;
- Trenul Baie nr. 31 cu linia Iaşi - Dorohoi - Botoşani - Paşcani Hârlău;

-Trenul Baie nr. 10 cu linia Iaşi- Paşcani- Vatra Domei;
-Trenul Baie nr. 12 cu linia Buhăeşti- Roman- Bacău- Piatra Neamţ
- Paşcani 20 •
În urma analizei activităţii trenurilor-baie pe teritoriul judeţului Bacău se
constata că pe perioada verii, acestea "nu dădeau randament în staţiile mici ale
C.F.R.-lui pentru că populaţia era ocupată cu muncile câmpului, iar elevii din
şcoli erau în vacanţă" 21 • Drept urmare, se dispunea să fie programate numai în
centrele mari pentru populaţia urbană, armată şi să fie aduşi atât condamnaţii
din Penitenciarul Bacău cât şi vagabonzii strânşi în urma raziilor efectuate.
Raportul statistic întocmit la finalul anului 1946 de către Serviciul
Sanitar al Judeţului Bacău arăta următoarea situaţie 22 : au fost înfiinţate opt
circumscripţii noi şi a scăzut numărul îmbolnăvirilor comparativ cu anul
precedent. Epidemia de tifos exantematic a înregistrat 680 de cazuri noi în
20
21

22

Ibidem, f. 162.
Ibidem, 207.
ldem, d. 5/1946, f. 105-106.
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mediul urban şi rural dintre care 32 decese, comparativ cu anul 1945 când au
fost 1538 de cazuri. De asemenea, epidemia de scarlatină se înregistra cu 22 de
cazuri faţă de 33 din anul anterior. Se observa o creştere a numărului de
epidemii de febră recurentă şi febră tifoidă în mediul urban şi rural: febră
recurentă cu 284 de cazuri şi febră tifoidă cu 109 de cazuri noi.
Personalul sanitar şi cel angajat special pentru combaterea epidemiilor şi
echipele militare "activau intens şi cu mari sacrificii pentru a înlătura extinderea
bolilor contagioase, împărţind săpun şi petrol peste tot unde s-a simţit
nevoia" 23 .
Din categoria bolilor sociale s-au înregistrat 589 de cazuri noi de sifilis
dintre care 153 în mediul urban şi 436 în mediul rural. Din cauza lipsei
medicamentelor nu s-au făcut tratamente pe o scară mai întinsă pentru această
boală. În cursul anului s-a înfiinţat în Bacău un Ambulatoriu pentru boli
venerice, care funcţiona pe lângă Spitalul "Pavel şi Ana Cristea".
În vederea limitării răspândirii bolilor venerice, primarul municipiului
Bacău, S. Săndulache, încă din luna ianuarie 1946, prin Ordonanta nr. 376, a
instituit obligaţia efectuării controlului medical periodic pentru "tot personalul
de serviciu din hoteluri, hanuri, băi, restaurante, cârciumi, bodegi, frizerii,
vânzători ambulanţi, personalul de serviciu al caselor particulare şi ceilalţi care
prin modul lor de viaţă sau prin profesiunea lor sunt expuşi la contractarea şi
transmiterea bolilor venerice" 24 .
Referitor la bolnavii de tuberculoză, datele statistice pentru anul 1946
arătau că numărul era în creştere: 515 cazuri noi cu 196 decese din care 153
cazuri cu 48 decese în mediul urban şi 362 de cazuri cu 142 de decese în mediul
rural.
Alte boli înregistrate: pelagra cu 322 de bolnavi noi cu 16 decese,
paludism cu 70 de bolnavi noi cu trei decese, cancer cu 33 de bolnavi noi cu 25
de decese.
Au fost acordate în total 48.765 de consultaţii gratuite populaţiei, dintre
care 43.207 în mediul rural şi 5.558 în mediul urban. S-au făcut deparazitări şi
dezinfecţii în special pentru bolile epidemice în număr de 85.847, dintre care
75.970 în mediul rural şi 9.877 în mediul urban.
Dispensarele de puericultură în număr de 20 au funcţionat tot anul,
distribuindu-se copiilor săraci 133.370 kg de zahăr, 128 kg de griş, 75.390 kg
de săpun şi alte daruri de sărbători.
În judeţ s-au făcut inspecţii săptămânale, verificându-se activitatea
personalului medical şi sanitar auxiliar în combaterea epidemiilor din focarele
mai însemnate.
23
24

Ibidem, f. 105-106.
Buletinul Primăriei municipiului Bacău din 12 ianuarie 1946, p. 4.
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Se constata că în mediul urban răspândirea epidemiilor se realiza prin
intermediul centrelor aglomerate, în special, hoteluri şi cinematografe.
Inspecţiile sanitare arătau că acestea erau insalubre având "săli şi coridoare
murdare şi neîngrijite, pereţi murdari afumaţi de pe urma întrebuinţărilor
lămpilor cu petrol, preşuri rupte şi murdare, pline de praf, lenjerie de pat
degradată, ruptă şi murdară", iar cinematografele erau "pline cu coji de seminţe,
25
încăperi neaerisite, se fuma în sălile de cinema" • Aceste nereguli au dus la
închiderea hotelurilor "Europa" şi "Regal", cinematografului "Lux" şi aplicarea
avertismentelor cinematografelor Mărăşti şi Forum 26 •
O problemă importantă soluţionată în şedinţele Consiliului Judeţean de
Igienă era cea a reconsiderării ariilor circumscripţiilor farmaciilor în oraşul
Bacău şi judeţ, întrucât acestea se instalaseră numai în centrul oraşului, iar
periferia şi centrele rurale din judeţ rămâneau fără farmacii. La rândul lor,
farmaciştii din municipiul Bacău se vor alătură campaniei de combaterea
tifosului exantematic făcând donaţii financiare şi de medicamente 27 •
În cadrul măsurilor de combatere a secetei şi a consecinţelor ei,
Comitetul de ajutorare a regiunilor secetoase, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul
de Război prin Comandamentul pentru Combaterea Secetei a luat hotărârea să
organizeze o serie de formaţiuni militare sau civile-militare cu atribuţii în
profilaxia bolilor epidemice. Astfel, s-au organizat următoarele formaţiuni
antiepidemice:
- 54 de echipe volante de control epidemie, mixte organizate în teren de
medici primari din judeţ, cu sprijinul armatei, fiind dotate cu aparatură
specifică;

- 5 trenuri băi, cu personal şi material neconsumabil dotat de către
Ministerul de Război şi cu material consumabil din partea Ministerului
Sănătăţii 28 ;

- 2 trenuri antiepidemice29 .
Conform r~oartelor întocmite de către Serviciul Sanitar al Judeţului
Bacău, activitatea3 Trenului baie nr. 12, pentru perioada ianuarie-aprilie 1947
Arhivele Naţionale Bacău, fond Serviciul Sanitar al judeţului Bacău, d. 10/l946, f. 13.
Idem, d. 45/l945, f. 12.
27
Maria Pascu, Farmacii/e oraşului Bacău -Istorie şi contemporaneitate, Editura Rovimed
Publishers, 2013, p. 109.
28
Trenurile-baie erau organizate şi funcţionau din vara anului 1946.
29
Decizia nr. 52287 a Ministerului Sănătăţii privind acordarea de misiuni, publicată în
"M.O.", partea 1, nr. 277 din 29 noiembrie 1946, p 12354.
30
Itinerariul Trenului-baie nr. 12 pentru luna mai: Todereni, Dângeni, Ungureni, Dorohoi,
Botoşani, Leorda, Bucegea, Liteni, Dolhasca, Fălticeni, Lespezi, Paşcani, Ruginoasa, Tg.
Frumos, Podul Iloaei, Belceşti, Cotnari, Iteşti, Bacău, Buhuşi, Podoleni, Roznov, Piatra-Neamţ,
25

26

Iteşti.
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câte o săptămână pe lună, deservind staţiile şi localităţile din
Gârleni şi Fântânele a fost următoarea: luna ianuarie - deparazitate şi
îmbăiate 1.270 de persoane, dintre care 1.130 militari şi 140 civili; luna
februarie - deparazitate şi îmbăiate 1.122 de persoane; luna martie deparazitate şi îmbăiate 3.970 de persoane dintre care 175 civili şi restul
militari; luna aprilie- 920 de persoane 31 • Ostaşii mergeau la baie însoţiţi de un
ofiţer care consemna prezenţa şi starea igienică acestora. Se etuvau toate
"efectele ~i cazarmamentul, fiind etichetate şi depozitate în magaziile
care a

staţionat

Bacău,

unităţilor" 3

.

Trenul-Baie nr. 31 a fost pus la dispoziţia Armatei Roşii din data de 30
martie 194 7, iar activitatea Trenului Baie nr. 105 pe luna iulie 1947 a constat în
îmbăierea a 2.185 de persoane din care 720 militari şi 1.465 civili, fiind
deparazitaţi 2.120. Numărul efectelor deparazitate a fost de 108.861 prin agenţi
chimiei şi etuvări. Pentru controlul, deparazitarea şi îmbăierea persoanelor "s-au
consumat următoarele materiale: neocid 500 gr, săpun rufe 25.900 kg,
formalichid 430 gr, sublimat 140 gr" 33 •
În perioada lunilor de primăvară-vară, municipiul Bacău s-a aglomerat
cu persoane din diferite judeţe care veneau la Centrul de triere pentru a pleca în
Cehoslovacia la munci agricole 34 . O parte dintre ei erau bolnavi, fapt care a dus
la contaminarea oraşului. Pentru decontaminarea populaţiei, administraţia locală
a solicitat şi obţinut punerea la dispoziţie a Trenului baie nr. 1O1. Tot la acest
tren în perioada august-septembrie au fost îmbăiate 9.162 de persoane civile,
militari români şi sovietici.
Conform raportului asupra stării sanitare 35 pentru perioada ianuarieiulie 1947 în judeţul Bacău s-au semnalat următoarele epidemii: tifos
exantematic, febră tifoidă, febră recurentă, scarlatină, enterită. Totalul cazurilor
noi de tifos exantematic era de 642 cu 51 de decese. Procentul la 1000 locuitori
era de 12% morbiditate şi 7,85 % mortalitate. Focare importante de tifos
exantematic au fost în comunele: Lăloaia - 44 cazuri, Poduri - 17 cazuri,
Parincea- 17 cazuri, Bucşeşti- 17 cazuri, Valea lui Ion- 12 cazuri, Valea Rea
- 9 cazuri; Caşin - 8 cazuri, Sănduleni - 8 cazuri, Gloduri - 17 cazuri,
Grigoreni- 3 cazuri, Călugăra- 4 cazuri, Oneşti- 2 cazuri, oraşe: Tg. Ocna1O cazuri, Bacău - 103 cazuri.
Numărul cazurilor noi de febra tifoidă era de 40 cu 4 decese. Pentru
limitarea acesteia s-au întreprins acţiuni de vaccinare a tuturor muncitorilor din
Arhivele Naţionale Bacău, fond Serviciul Sanitar al judeţului Bacău, d. 3/1947, f.51.
Ibidem, f. 52.
33
Ibidem, f. 13.
34
Ibidem, f. 10.
35
ldem, d. 44/1948, f. 30.
31

32
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fabrici, ateliere, din oraşe şi judeţ, a populaţiei periferice. În mediul rural,
era mai redus din cauza populaţiei care desfăşura munca
câmpului. Concomitent cu tifosul exantematic s-a semnalat şi febra recurentă cu
131 de cazuri noi şi cinci decese.
Imediat după primele ploi din luna iunie, un val epidemie de enterită,
gastro-enterită a izbucnit în mediul rural şi urban. S-au făcut recoltări din ape,
puţuri, conducte, analizele de laborator arătând prezenţa bacililor dizenterici şi a
E.coli.
Din categoria bolilor sociale pe primul loc se află sifilisul cu 2.873 de
bolnavi. Aceştia tratându-se la dispensare, spitale şi ambulatorii care în
continuare duceau lipsa de medicamente.
Pentru această perioadă, numărul bolnavilor de tuberculoză înregistraţi
era de 1.604 de cazuri, fiind în creştere din aceleaşi cauze ca şi în anii anteriori.
Au fost semnalate 34 cazuri noi de malarie, pe lângă cele 408 de cazuri vechi,
care bântuia în câteva comune de pe Valea Siretului. În aceste localităţi prin
intermediul circumscripţiilor sanitare a fost distribuită chinina pentru bolnavi.
Un rol important în combaterea epidemiilor 1-au avut cele 2 trenuri
antiepidemice (tenuri A.E.) care au activat pe zona Moldovei. Aceste formaţiuni
au fost organizate pentru că lipseau mijloacele de transport, iar campaniile
antiepidemice din anii trecuţi s-au desfăşurat cu dificultate, reducând
randamentul echipelor şi făcând intervenţia în teren tardivă şi chiar inutilă
uneon.
Singurul mijloc de transport sigur şi masiv se putea realiza numai pe
Calea Ferată. Trenurile antiepidemice prin organizarea şi misiunea lor erau
formaţiuni mobile, profilaxia epidemiilor realizându-se cu mai multă uşurinţă.
Acestea erau aprovizionate cu substanţe, materiale şi aparatura necesară şi nu
aveau nevoie să facă apel la organele locale care nu dispuneau de mijloace.
Fiecare tren avea o "rază de acţiune, legate de liniile ferate din Moldova
şi Muntenia de Est, astfel:
- Trenul A.E. nr. 1 activa în vestul Moldovei, între munţi şi Siret
mişcându-se pe linia ferată Buzău, Bacău, Roman, Rădăuţi activând în judeţele:
Buzău, Rm. Sărat, Putna, Roman, Baia, Suceava, Câmpulung Moldovenesc şi
Rădăuţi pe tot cuprinsul acestor judeţe chiar dacă unele treceau hotarul lor peste
apa Siretului;
- Trenul A.E. nr. 2 activa în estul Moldovei, între hotarul judeţelor
arătate mai sus şi Prut, mişcându-se pe linia ferată Brăila, Galaţi, Tecuci,
Bârlad, Iaşi, Botoşani, Dorohoi, activând în judeţele Brăila, Covorului, Tecuci,
Tutova, Fălciu, Vaslui, Iaşi, Botoşani şi Dorohoi" 36 .
numărul vaccinărilor

36

Idem, d. 3/194 7, f. 21.
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A vând în vedere importanţa acestor trenuri în combaterea epidemiilor,
de şoc" aveau un regim prioritar în circulaţia lor pe calea
ferată. Ambele trenuri, din punct de vederii al laturii tehnice al activităţii, erau
sub conducerea unui Comitet compus din directorul Institutului de Igienă Iaşi,
medicul ofiţer superior din Ministerul de Război care era delegat cu dirijarea şi
îndrumarea activităţii echipelor militare şi Inspectorul General Sanitar regional
respectiv.
Fiecare tren antiepidemic avea un grup de comandă (personal permanent
la tren) şi 12 echipe în teren şi era dotat cu: vagoane specializate şi
nespecializate, aparatură şi materiale consumabile, furaje, mijloace de transport
hipo şi auto. Un tren antiepidemic era compus din: o locomotivă, un vagon
cisternă pentru baie, un vagon îmbrăcare, un vagon pentru duş, un vagon pentru
dezbrăcare şi etuvare, un vagon de încălzit, un vagon acoperit pentru materiale,
un vagon infirmerie şi laborator bacteriologie, un vagon birou şi materiale
sanitare, un vagon dormitor pentru ofiţeri şi subofiţeri, un vagon pentru
bucătărie, un vagon dormitor pentru trupă, un vagon pentru furaje, un vagon
pentru cai, cinci vagoane platforme pentru cuptoare, băi campanie,
autovehicule, lemne etc., două vagoane cisteme pentru petrol şi lichid
insecticid.
Trenurile antiepidemice aveau următoarele misiuni:
- să se instaleze în teren, să controleze şi să aprovizioneze cu materiale
şi substanţe echipele proprii ale trenului;
- să efectueze examene de laborator pentru diagnosticul bacteriologie al
bolnavilor sau suspecţilor de boli contagioase epidemice;
- să stabilească diagnosticul clinic cu echipele din teren pentru bolile
epidemice;
- în cazul epidemiilor grave să transporte bolnavii contagioşi la cel mai
apropiat spital;
- să aprovizioneze cu materiale de deparazitare şi dezinfecţie cele 54
echipe antiepidemice civilo-militare ale Ministerului Sănătăţii;
- să aprovizioneze cu materiale sanitare de dezinfecţie şi deparazitare
serviciile sanitare judeţene, circumscripţiile sanitare rurale din stocul trenurilor
antiepidemice.
Deplasarea trenurilor A.E. se făcea numai în zonele stabilite de Comitet,
făcându-se un program pe zile şi localităţi de comun acord cu medicul sau
medicii şefi de judeţ. Medicul şef de judeţ care era anunţat din timp de sosirea
echipelor, dispunea ca medicii de circumscripţii unde urmau să activeze
echipele să pregătească din timp, cazarea oamenilor, personalului ajutor (agenţi
sanitari, infirmi ere şi cuptoarele de deparazitare din regiune) şi adăpostirea
animalelor.
fiind

"formaţiuni
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Documentele prezintă activitatea Trenului A.E. nr. 1, sub comanda dr.
maior Vişan, care a activat în judeţul Bacău în perioada 02.02.194716.04.1947. "În tot acest timp au fost inspectate şi deparazitate comunele:
Călugăra Mare, Domniţa Maria, Asău, Lăloaia, Brusturoasa, Poduri, Moineşti,
Lucăceşti, oraşele Bacău şi Tg. Ocna. Au fost verificate 2.209 case cu 9.355
persoane. S-au deparazitat 1.890 de case cu 6.453 persoane şi 17.384 m.p.
suprafaţă locuita, consumându-se 229.136 kg netroxin. Activitatea trenului fiind
37
satisfăcătoare, populaţia primind echipele cu încredere" .
Trenul A.E. nr. 2, sub comanda dr. căpitan Ionescu s-a prezentat în
judeţul Bacău pe data de 23 mai 1947, "echipele sanitare au inspectat şi
deparazitat populaţia din comunele Domniţa Maria, Săuceşti cu satul Hoit,
Călugăra şi oraşul Bacău. Timp de 5 zile au fost verificate 1254 de case cu 3500
persoane. De asemenea, au fost deparazitate trenurile cu călători, sălile de
aşteptare şi muncitorii care plecau în Cehoslovacia. În data de 30 mai, trenul a
fost programat la Moineşti unde au fost deparazitate 450 de persoane şi
inspectate 150 de case, iar în ziua următoare a părăsit judeţul fiind chemat la
Iaşi" 38 .
Pe parcursul anilor 1945-1947, autorităţile statului au încercat să facă
faţă, cu sursele bugetare precare, situaţiei create ca urmare a izbucnirii
epidemiilor în zona Moldovei. Documentele surprind eforturile instituţiilor
publice, a personalului implicat în combaterea epidemiilor dar şi impactul
negativ al lipsei educaţiei în rândul populaţiei. Datele statistice raportate la acea
vreme, cu siguranţă, nu au fost în concordanţă deplină cu realitatea din teren,
ca urmarea imposibilităţii realizării unei evidenţe foarte riguroasă, numărul
îmbolnăvirilor şi cel al deceselor fiind mult mai mare, ascunzând în spatele
acestora drame şi suferinţe umane.

37

38

Idem, d. 44/1948, f. 33.
Ibidem, f. 34.
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Ion Ionescu de la Brad sub cenzura comunistă 1
Dr. Elena CHIABURU

Ion Ionescu de la Brad under the Communist Censorship
Summary
Ion Ionescu de la Brad whose 200th birthday was celebrated on June 24th 2018
is a very well known Romanian personality who wrote numerous books, studies and
articles on agriculture, statistics, economy, social matters etc.
Immediately after August 23rd 1944 Romania went through a period of
"filtering" the collections of publications it the public libraries and not only. This
extreme measure was supported by the art. 16 of the Armistice Convention closed on
September 12th 1944.
One of the numerous victims of this Bolshevik prohibitive legislation was Ion
Ionescu de la Brad. Although he lived and died long before January 1917, his
biography was systematically "edited" by having had deleted the references to
nationalism and patriotism, notions incompatible to the new official ideology imposed
by the soviet occupancy: The Proletarian Internationalism.
More concretely, everything related to Basarabia was deleted from his works
as well as from his biography.
Keywords: Ion Ionescu de la Brad, Communist censorship, publications, Basarabia
Ion Ionescu de la Brad, de la a cărui naştere s-au împlinit, la 24 iunie
2018, două secole, este o personalitate bine cunoscută, despre care s-au scris,
de-a lungul timpului, sute de lucrări, de mai mare sau mai mică întindere. Prin
urmare, întreprinderea de a mai căuta informaţii noi despre o personalitate atât
de mult studiată de cercetători, poate părea dificilă. Cu toate acestea, analiza
atentă a lucrărilor privitoare la viaţa şi activitatea ilustrului înaintaş relevă faptul
că de la începutul anilor '50 ai secolului deja trecut, unele aspecte din biografia
acestuia au fost ascunse în mod deliberat cunoaşterii publice. Legăturile lui Ion
Ionescu de la Brad cu Basarabia au fost ocultate sistematic de cenzura
comunistă din toate lucrările ce-l priveau iar subiectul interzis cercetătorilor. S-a
întâmplat astfel din cauză că după cel de-al Doilea Război Mondial România a
fost obligată să elimine din conştiinţa publică orice referire la teritoriile care

Studiul a fost publicat şi în volumul Bicentenarul naşterii lui Ion Ionescu de la Brad
celui de-al XXVI-lea Simpozion Naţional de Istorie şi Retrologie Agrară, Bacău, 2224 iunie 20I8, Editura Magic Print, Oneşti, 2018), Editura Magic Print, Oneşti, 2018.
1

(Lucrările
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până atunci i-au aparţinut, dar după 1945 i-au fost luate: Basarabia, nordul
Bucovinei, Cadrilaterul.
În cele ce urmează, vom înfăţişa modul în care, sub imperativele
cenzurii comuniste din România, au fost trecute sub tăcere două episoade din
biografia lui Ion Ionescu de la Brad: faptul că a fost prefectul judeţului Bolgrad
în anul 1857, după ce Principatului Moldovei îi fusese retrocedat sudul
Basarabiei prin tratatul de la Paris ( 1856) şi protestele sale în Parlamentul
României din anii 1878-1880 împotriva răpirii din nou a acelui teritoriu de către
Rusia prin tratatul de la Berlin (1878).
Investigaţia este necesară pentru restabilirea adevărului şi pentru
cunoaşterea cât mai veridică a imensei personalităţi a lui Ion Ionescu de la
Brad, fiind în acelaşi timp şi o datorie morală faţă de marele precursor al
agronomiei româneşti.
Pentru plasarea chestiunii în contextul adecvat, studiul este structurat în
două părţi: mai întâi vom face o prezentare sintetică a cenzurii comuniste
aplicate în bibliotecile din România, după care vom compara scrierile
consacrate lui Ion Ionescu de la Brad până în 1945 cu cele editate după acel an.
Vom examina doar operele cu caracter biografic şi nu cele cu conţinut tehnic
privitoare la diversele aspecte ale profesiei de agronom, fără a putea pretinde,
fireşte, că le-am inventariat pe toate.
Temeiul documentar este constituit din lucrări de istorie a
învăţământului, a cenzurii şi a bibliotecilor în România, lucrările de/şi despre
Ion Ionescu de la Brad păstrate în colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare
"Mihai Eminescu" din Iaşi ce vor fi indicate la locul potrivit, precum şi
cataloagele acestei biblioteci.
Intervenţiile noastre în textele folosite pentru argumentaţie vor fi
marcate prin < ... >, pentru a le deosebi de cele ale editori lor lui Ion Ionescu de la
Brad. Studiul va fi întregit cu cîteva imagini necesare ilustrării demonstraţiei.
Imediat după 23 august 1944, România a fost obligată să-şi epureze
colecţiile de publicaţii din biblioteci (şi nu numai), temeiul juridic fiind art. 16
din Convenţia de Armistiţiu încheiată cu Guvernele Uniunii Sovietice,
Regatului Unit al Marii Britanii şi Statele Unite ale Americii la 12 septembrie
1944. Potrivit acestui articol: "tipărirea, importul şi răspândirea în România a
publicaţiilor periodice şi neperiodice, prezentarea spectacolelor de teatru şi a
filmelor, funcţionarea staţiilor TFF, Poştă, Teleşrf şi Telefon vor fi executate în
acord cu Inaltul Comandament Aliat (sovietic)" .
Numai că, dacă intenţia iniţială viza aşa-numita "defascizare" a
administraţiei, învăţămîntului, presei şi culturii în general, pe măsură ce regimul

Ionuţ Costea, Istvân Kiraly, Doru Radoslav, Fond secret. Fond "S" special. Contribuţii la
istoria fondurilor secrete de bibliotecă din România, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1995, p. 170.
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comunist se instala în România, operaţiunea de epurare a publicaţiilor a căpătat
un caracter tot mai agresiv şi fără precedent în istoria noastră. După ce au fost
distribuite câteva liste cu titluri de cărţi şi autori interzişi, la 4 mai 1945 regele
Mihai a emis un Decret-Lege (nr. 364) pentru retragerea <din circulaţia
publică a> unor anumite publicaţiuni periodice şi neperiodice, reproduceri
grafice şi plastice, filme, discuri, medalii şi insigne metalice3. Cu referire la
publicaţii, art. II din Decretul-Lege nr. 364/1945 stipula înfiinţarea pe lângă
Ministerul Propagandei a unei comisii formate din delegaţii Comisiei Române
pentru Aplicarea Armistiţiului, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului
Artelor, Societăţii Scriitorilor Români şi Academiei Române, care să
întocmească liste cu toate publicaţiile apărute de la 1 ianuarie 1917 până la 2 3
august 1944 cuprinzând idei legionare, fasciste, hitleriste, şoviniste, rasiste sau
pasagii dăunătoare bunelor relaţii ale României cu Naţiunile Unite <subl. ns.>.
Toate bibliotecile, indiferent de categorie, care deţineau publicaţiile respective
au trebuit să le retragă din circulaţie şi să le depoziteze în încăperi speciale (art.
IV). După etapa comună de scoatere obligatorie din circulaţia publică, soarta
colecţiilor epurate a fost diferită, în funcţie de tipul bibliotecii deţinătoare.
Bibliotecile publice (judeţene, orăşeneşti, comunale, din şcoli şi licee) trebuiau
să le predea la Prefectura judeţului respectiv (art. V) în termen de 30 de zile de
la apariţia listei (în Bucureşti şi suburbii, publicaţiile interzise trebuiau predate
în 15 zile, direct de către deţinător, Depozitului Oficiului de Hârtie în prezenţa
unui delegat al Prefecturii Poliţiei Capitalei)4 • Ca rezultat, bibliotecile publice şi
şcolare de nivel preuniversitar din România nu au mai avut în perioada
comunistă (şi prin urmare, imensa majoritate nu au nici astăzi ... deci vreme de
trei sferturi de secol!) acces la literatura interbelică; cu toate consecinţele
morale, spirituale şi profesionale presupuse de acest hiatus forţat, impus de
ocupantul sovietic şi perpetuat până în 1990 şi chiar mai bine de un deceniu
după această dată.
Publicaţiile aflate în bibliotecile instituţiilor de învăţământ superior
trebuiau inventariate şi păstrate în continuare, însă consultarea lor nu s-a putut
face decât cu autorizaţia şefului instituţiei şi numai în localul bibliotecii (art.

VI1)

5

•

Persoanele care nesocoteau dispoziţiile intrau sub incidenţa delictului de
sabotare a Convenţiei de Armistiţiu şi se pedepseau cu închisoare sau cu amenzi
băneşti mari, bibliotecarii fiind vizaţi în mod special6 .
3

Publicat în "Monitorul Oficial", Partea 1, nr. 102 din 4 mai 1945.

4

Ibidem.
5
Ibidem.
6
Art. VIII, "Lit. b): Cei ce vor nesocoti dispoziţiile de Ia art. IV se vor pedepsi cu închisoare
corecţională

de la 2- 5 ani sau cu

amendă

de la 100.000- 300.000 lei. Lit. c): Cei ce nu vor
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Comisia înfiinţată în 1945 a elaborat şi publicat între anii 1946 şi 1948
câteva broşuri conţinând peste opt mii de titluri de cărţi, ziare, reviste, albume
etc. epurate. Sintetic, au fost interzise:
-toate operele scrise de membrii familiei regale sau lucrări despre ei;
- statutele partidelor politice interbelice, nu doar cele fasciste şi legionare;
- orice lucrări ale unor autori (criminal de război, fugit din ţară, indezirabil
pentru regimul comunist);
- anumite lucrări considerate tendenţioase ale unor autori, restul operei lor
rămânând în circuitul liber;
- toate manualele şcolare dintre anii 1920-1948;
- toate calendarele, almanahurile populare etc., de once fel din perioada
1938-1944;
- orice hărţi care înglobează teritorii ce au aparţinut statului român până la
cel de-al doilea război mondial şi care nu-i aparţin. Hărţile din cuprinsul
lucrărilor ştiinţifice trebuiau puse în acord cu noile graniţe ale ţării, prin diferite
procedee (haşurare, decupare etc.), dar numai dacă nu pot fi eliminate total. La
fel trebuia să se procedeze cu stema regală sau cu orice alte însemne ale fostei
dinastii;
-materialul militar, regulamente, tratate etc. din 1916, legile şi instrucţiunile
ce le însoţesc din 1920 până în 1945;
- cărţile marxiste, socialiste, democratice, care nu mai corespund actualelor
împrejurări.

-lucrările de istorie şi geografie care conţin problema Basarabiei 7 •

Decretul nr. 364 din 4 mai 1945 a stat la baza constituirii aşa-numitului
Fond Special din bibliotecile publice şi de învăţământ superior care au avut
permisiunea să păstreze publicaţiile epurate. Trebuie precizat că nu toate
bibliotecile publice au avut voie să-şi constituie depozite cu cărţi interzise:
permisiunea a fost acordată aşa-numitelor biblioteci regionale, raionale şi
câtorva judeţene cu tradiţie (recte vechime). Fondul Special a scos practic din
circulaţie un număr încă necunoscut de publicaţii interzise. Funcţionarea lui s-a
aflat în întreaga perioadă comunistă sub incidenţa «secretului de stat», de
«serviciu» sau a datelor şi informaţiilor care «deşi nu constituie secrete de stat,
nu sunt destinate publicităţii». In plus, Instrucţiuni de lucru cu circulaţie internă
dispoziţiile art. V < ... > se vor pedepsi cu închisoare corecţională de la 5 - 10 ani sau
de la 200.000 - 400.000 lei. Lit. d): Bibliotecarii care nu vor lua măsurile prevăzute de
art. VII se vor pedepsi cu închisoare corecţională de la 1 - 3 sau amendă de la 50.000 - 100.000
lei. Amenda precum şi pedepsele privative de libertate prevăzute la literele a, b, c şi d, vor putea
fi aplicate separat sau cumulativ. < ... > În cazul instituţiilor publice, pedepsele prevăzute de
literele a, b şi c se aplică bibliotecarilor sau funcţionarilor însărcinaţi de şeful instituţiei cu
făstrarea şi îngrijirea publicaţiilor" (Ibidem).
Ministerul Informaţiilor, Publicaţiile interzise până la 1 mai 1948. Bucureşti, 1948, p. 5-15.

executa

amendă

386
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia XIII 1 2018

în biblioteci recomandau că «operaţia de retragere din circulaţie .. . trebuie
efectuată cu tact şi discreţie» 8 .
Fondul Special a însemnat în realitate "Fond Secret" sau "Interzis" şi a
evoluat din punctul de vedere al conţinutului până în anii '90, dar şi-a continuat
într-un anume fel existenţa măcar un deceniu, din cauză că ultima Lege a
Secretului de Stat de sorginte comunistă (din 1971 ), a rămas în vigoare până în
anul2002.
Se poate afirma, fără riscul de a greşi, că Decretul-Lege nr. 364/1945 a
instituit Cortina de Fier asupra culturii române, motiv pentru care data de 4 mai
1945 trebuie considerată un "moment capital în procesul de instaurare a
dictaturii comuniste"9 în România, alături de 23 august 1944 - lovitura de Stat,
6 martie 1945 - instalarea Guvernului dr. Petru Groza, 19 noiembrie 1946 alegerile parlamentare fraudate şi 30 decembrie 194 7 -abdicarea Regelui.
Publicaţiile incluse în Fondul Special (recte Secret) erau însemnate cu
litera "S", închise în depozite separate, cu catalog separat, iar accesul a fost
interzis inclusiv majorităţii angajaţilor din bibliotecile respective.
După ce prima etapă de epurare brutală a publicaţiilor s-a încheiat
aproximativ în 1949, a urmat naţionalizarea editurilor şi a trusturilor de presă,
iar în 1953, după moartea lui Stalin, a avut loc încă o etapă de verificare a
publicaţiilor rămase. Ca urmare, în biblioteci s-a înfiinţat în plus aşa-numitul
"Fond Documentar" în care au fost incluse acele publicaţii care, "deşi nu
corespund scopurilor educaţiei socialiste a maselor şi a concepţiilor politicoideologice conjuncturale, sunt totuşi indispensabile informării ştiinţifice a
10
specialiştilor" , unele fiind scoase chiar de la Fondul Secret. Pentru publicaţiile
din Fondul Documentar accesul a fost permis mai uşor, fiind lăsat de atunci
înainte la latitudinea şefului bibliotecii. Cărţile şi fişele de catalog aferente erau
însemnate cu litera "D" - Documentar. Important de precizat este şi faptul că o
Instrucţiune a Direcţiei Generale a Presei şi Tipărituri lor (organismul care se
ocupa de aplicarea cenzurii, dispoziţiile sale fiind unitare la nivel naţional) din
prima parte a anului 1964, cerea ca atunci cînd o carte este mutată din Fondul
Secret în cel Documentar să se şteargă urma interdicţiei: "deoarece cărţile
poartă semnul acestui fond, este nevoie să se înlăture semnele sau ştampila
fondului «S», dar astfel încât cartea să nu fie deteriorată (se poate pune ştampila
bibliotecii pe semnul «S» sau se poate scoate cu soluţie chimică) şi să nu se
Adrian Marino, Cenzura în România: schiţă istorică şi introductivă, Craiova, Editura Aius,
2000, p. 67 - 68.
9
Ion
Cristoiu,
1945-1950:
Paranoia
arestării
cărţilor,
disponibil
la
https://www.historia.ro/sectiune/general/ articol/1945-1950-paranoia-arestarii-cartilor accesat la
02.06.2018.
10
Ionuţ Costea, Istvăn Kiraly, Doru Radoslav, Fond secret. Fond "S" special, p. 45.
8
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atragă atenţia cititorilor de provenienţa publicaţiei" . De multe ori s-au rupt şi
coperţile

şi

s-au

confecţionat

altele noi din carton ieftin. Prin
înlăturarea coperţilor iniţiale s-au pierdut nu doar urmele interdicţiilor, ci şi o
serie de informaţii necesare identificării precise a ediţiilor, conţinute în caseta
tipografică (tirajul, preţul etc.). Distrugerea coperţilor este foarte păguboasă
astăzi în special în cazul revistelor, care dau de regulă pe copertă cronologia,
echipa redacţională ş. a.
Fondul Documentar a fost desfiinţat treptat între 1964-1968, ca urmare a
uşoarei liberalizări a climatului politic în România acelor ani.
În fine, la Biblioteca Academiei Române din Bucureşti au fost
centralizate în anii 1948-1950 şi cărţile provenite din tot felul de confiscări
suferite de numeroşi politicieni, ziarişi, profesori, medici, preoţi, ofiţeri, ţărani
înstăriţi cărora odată cu arestarea le era confiscată şi averea, deci şi cărţile din
biblioteci. Această categorie de publicaţii a fost constituită într-un fond de
asemenea prohibit, denumit Fond Preluări, care a fost destul de mare, numeric
vorbind. Cărţile erau ştampilate, numerotate şi însemnate cu litera "P" =
Preluări, scrisă creionul. O parte din aceste publicaţii au fost redistribuite în
timp altor biblioteci din Bucureşti şi din ţară, dar cea mai mare parte a fondului
Preluări a stat la baza înfiinţării Bibliotecii Centrale de Stat a României, în anul
1953 (unde şi astăzi milioane de volume sunt neinventariate şi păstrate în
condiţii improprii).
Una din nenumăratele victime ale acestei legislaţii prohibitive de
sorginte bolşevică a fost şi Ion Ionescu de la Brad. Cu toate că a trăit şi a murit
cu mult înainte de 1 ianuarie 1917, din biografia lui s-au eliminat sistematic
referirile la naţionalism şi patriotism, noţiuni devenite incompatibile cu noua
ideologie oficială impusă de ocupantul sovietic: intemaţionalismul proletar.
Concret, din viaţă şi operă i-a fost cenzurat tot ceea ce a avut legătură cu
Basarabia. Două episoade anume au fost ocultate cu obstinaţie: a) anul 1857,
când a fost prefectul judeţului Bolgrad, recăpătat de Principatul Moldovei în
urma păcii de la Paris din 1856; b) protestele şi luările de poziţie ca Deputat în
Parlamentul României, în anii 1878-1883, împotriva răpirii din nou a sudului
Basarabiei în urma tratatului de la Berlin încheiat în 1878.
Perioada în care Ion Ionescu a fost funcţionarul Principatului Moldovei
în sudul Basarabiei nu este cunoscută cu precizie. Nici el nu o spune nicăieri,
dar din coroborarea surselor informaţionale rezultă că este vorba de vara toamna anului 1857 şi probabil iarna anului 1858. Gheorghe Bogdan-Duică
credea că începutul dregătoriei sale trebuie plasat după 7 Martie 1857, când N.
Conachi-Vogoride a fost numit caimacam şi 1-a trimis în zonă ca să inspecteze
situaţia din cele trei judeţe, dar că Ion Ionescu s-a întors înainte de 22 iulie
11

originale

Ibidem, p. 297.
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la care obţinea învoirea Cenzurii ca să scoată "Jurnalul de
Monografistul presupunea că asta ar fi însemnat că Ionescu se afla
deja la Iaşi în 22 iulie 1857, unde publicaţia sa lunară a şi apărut de la 1 august
1857 (până în noiembrie 1859), şi în care a scris încă din primul număr despre
Basarabia 12 , înfăţişând organizarea coloniilor agricole din sud 13 • Mult mai
aproape de noi, în anul 1988, 1. Măzăreanu şi Gh. Sibechi, într-un studiu vizând
călătoriile pe care Ionescu de la Brad le-a făcut de-a lungul vieţii considerau "ca
probabilă sosirea la Iaşi pe 28-30 iunie 1857" 14, deoarece cu câteva zile înainte
îi expedia o scrisoare lui Ion Ghica, din Constantinopol 15 • Autorii considerau
drept "cert e că la august 1857 era la Iaşi, editînd primul număr al <<.Jurnalului
de agricultură» «Gazeta de Moldavia» (sic!) < ... > Curând a fost numit
administrator la Bolgrad (astăzi în R.S.S. Moldovenească), la 26 august 1857
Departamentul de Finanţe înştiinţându-1 că a fost învestit în funcţia de intendent
al domeniilor statului (Arh. St. Iaşi, Tr. 1772, op. 2020, d. 45760, f. 13), pentru
luna septembrie existând numeroase rapoarte de ale sale în această calitate. În
urma inspecţiilor operate în zonă, a elaborat lucrarea Coloniile agricole în
Basarabia, Iaşi, 1858, valorificând observaţiile culese în cele 40 de sate
1857,

dată

agricultură".

16

bulgăreşti" •

Numai că V.A. Urechia, în Istoria şcoalelor, voi. III, 1894, dă un
document din care reiese că Ion Ionescu se afla în Bugeac şi la 11 august 1857:
"Ion Ionescu, dregător al coloniilor din Basarabia, solicita Ministerului de
Finanţe la 11 august 1857 să mijlocească la Ministerul Cultelor trimiterea a 25
de învăţători săteşti" 17 , fapt ce îngăduie presupunerea că funcţionarul a rămas la
faţa locului ca să-i primească şi să-i instruiască pe respectivii învăţători. De
altfel, unul dintre aceştia îşi va aminti de Ion Ionescu, peste ani: "momentul din
1857, cînd Ion Ionescu în persoană observa "necesitatea de a forma şcoli
naţionale prin satele române şi găgăuze din colonii, mergând la Iaşi a ales 15
băieţi de pe băncile Şcolii Preparandale de la Trei Ierarhi cărora le-a explicat că
Aşa cum se ştie, Basarabia desemna până la 1812 Bugeacul, adică sudul provinciei cuprins
între Dunăre şi Marea Neagră (cu judeţele Cahul, Bolgrad, Ismail şi Tighina). După această
dată, autorităţile ţariste trebuind să dea un nume teritoriului anexat, au extind denumirea pentru
întreaga zonă cuprinsă între Prut şi Nistru.
13
Gheorghe Bogdan-Duică, Vieaţa şi opera întâiului ţărănist român, Craiova, Editura Ramuri,
1921, p. 48-49.
14
1. Măzăreanu, Gh. Sibechi, Aspecte privind călătoriile peste hotare efectuate de Ion Ionescu
de la Brad, în "Cercetări agronomice din Moldova", Iaşi, anul XXI, voi. 2 (82), 1988 (extras),
p. 5/157.
15
Victor Slăvescu, Corespondenţa între Ion Ionescu de la Brad şi Ion Ghica, Bucureşti, 1943,
p. 157-160, apud 1. Măzăreanu, Gh. Sibechi, loc. cit.
16
1. Măzăreanu, Gh. Sibechi, loc. cit.
17
V. A. Urechia, Istoria şcoalelor, voi. III, Bucureşti, Imprimeria Statului, 1894, p. 152.
12
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prin misiunea lor de viitori învăţători în Basarabia trebuie a deştepta din letargie
românismul rusificat şi a pune întâiele pietre la întemeierea templului
învăţămîntului naţional", era evocat de învăţătorul D. Moroşanu de la şcoala din
18
Colibaşi, într-un raport ulterior, din 1864 .
Este posibil ca Ion Ionescu să nu fi locuit efectiv o durată lungă la
Belgrad, ci să se fi deplasat de mai multe ori în teritoriul ce i-a fost încredinţat
spre administrare, pendulând timp de câteva luni între Iaşi şi zonele în care îşi
făcea inspecţiile. Astfel, se poate explica şi faptul că încă din primul număr al
"Jurnalului de agricultură", scos la 1 august 1857, a putut să publice ştiri de la
faţa locului.
Starea de lucruri pe care Ion Ionescu a găsit-o în sudul Basarabiei în
vara-toamna anului 1857 şi iarna lui 1858 a fost înfăţişată opiniei publice mai
întîi în propria gazetă din Iaşi, "Jurnalu de agricultură", în foileton în anii 18571859. Ulterior a fost publicată şi ca broşură în anul 1866, la Belgrad, în
Imprimeria Şcoalei Centrale sub titlul Memuar de starea coloniilor din
Bessarabiea Română. Ionescu de la Brad a dovedit cu argumente statistice şi
demografice că cele trei judeţe Cahul,
Ismail şi Belgrad sunt locuite în
majoritate de români, că zona era locuită
de români înainte de anul răpirii
Basarabiei întregi de către Rusia (1812),
unele sate fiind întemeiate din vechime
şi doar o parte au fost înfiinţate de
coloniştii de alte etnii aduşi după această
dată, că românii şi-au păstrat limba, pe
care o vorbesc foarte bine deşi din anul
1830 administraţia ţaristă a impus ca
limbă oficială rusa, şi că este greşit a se
spune că Moldovei i-a fost dată în 1856
o zonă de colonii bulgare, cum vehicula
~ propaganda ţaristă.
După acest excurs destul de lung,
dar necesar plasării chestiunii în
contextul adecvat, revenim la subiectul
principal enunţat în titlul articolului.
Cenzura aplicată asupra lui Ion Ionescu de la Brad în timpul regimului
comunist în România a fost de mari trei tipuri:

18

Ion 1. Solcanu, Şcoala românească în judeţele Cahul, Ba/grad şi Ismail pe durata
la Principatele Române 1857-1878, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2013, p. 25.

reîntrupării
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a) Lucrările proprii, apărute în timpul vieţii, cu privire la Basarabia
au fost epurate şi închise în Fondul Secret din biblioteci. Cercetarea
efectuată în catalogul Bibliotecii Centrale Universitare "Mihai Eminescu" din
Iaşi (în continuare BCU Iaşi) relevă faptul că unele fişe vechi ale cărţilor conţin
urmele interdictiilor, mai clar sau mai discret.
În cont~xtul politic de după 1945, cînd orice referire la Basarabia era
interzisă, broşura din anul 1866, Memuar de starea colonii/ar din Bessarabiea
Română, a fost epurată. Exemplarul păstrat la BCU Iaşi a fost ascuns la Fondul
Secret: cartea cu cota 1-32.662 are aplicată o etichetă mică pe care s-a însemnat
cu creion roşu "S".
Alte două cărţi ale lui Ion Ionescu de la Brad, Excursiunea agricolă în Câmpia
Dobrogei, Traducţiune de pe scrierea în limba franceză publicată de autoriu în
Constantinopol la 1850, Bucureşti, Tiparul Tribunei Românei, 1879 şi Creditul,
Bucureşti, Tiparul Tribunei Românei, 1879 au fost trimise la Fondul
Documentar. Fişele de catalog ale exemplarelor cu cota 111-103.709 şi 11-67.169
conţin foarte vizibil iniţiala "D" - semnul distinctiv ale acelei categorii de
publicaţii la care accesul cercetătorilor era permis, însă numai cu acordul
conducerii bibliotecii. Cea dintâi conţine referiri la Basarabia învecinată, la
pierderea Ismailului cu doar un an înainte
( 1878) şi la Balcicul 19 în care, fireşte,
'tv31.~·'
Regina Maria nu ajunsese încă, dar
lSCUHSIUNI ACIHCOI A
subiectul era deja interzis de comunişti. În
plus, Excursiunea agricolă în Câmpia
CA.MPIA DOBROGEI
Dobrogei este un exemplar transferat la
Iaşi de la Biblioteca Academiei Române
din Bucureşti, Fondul Preluări, ceea ce
f~!ioJa. ~f"'
~Jil
înseamnă că s-a aflat într-o bibliotecă
. .........~~""'
particulară ce a fost confiscată în anii '50 r
'60. De ce a fost limitat accesul la Credit,
·11
nu ne-am putut da seama deocamdată.
J
1
În mod oarecum surprinzător şi altă
lucrare a lui Ion Ionescu de la Brad, Vitele
Jl
albe din Englitera, Traducţie, Iaşi, La i
_
auc~ESCI
Institutul Albinei, 1842 (păstrată la BCU f n•J•"u '""' "~.~·;·;~i.~~~:: """'"" ""'·' ·'·
•
1 7.
Iaşi în două exemplare) poartă semnele
interdicţiei. Fişa de catalog a exemplarului cu cota 11-96.837 are aplicată iniţiala
"D", iar cea a exemplarului cu cota 11-50.090 are o bifă: "x" făcută cu creionul,
ceea ce în codificarea muncii de bibliotecă sugerează tot o interdicţie de

-

-

:$'11f(lo;l ti iwb1 rfilf;N

1

19

Cf. Ion Ionescu de la Brad, Opere, Editate de Societatea Inginerilor Agronomi, cu un studiu
introductiv de Gh. lonescu-Şişeşti , voi. II, Bucureşti, Imprimeriile "Curentul", 1944, p. 77-120.
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împrumut. În asemenea caz, refuzul era unul discret, de regulă celui interesat să
o citească spunându-i se că tipăritura era deteriorată şi trimisă la legătorie . Se
impune subliniat şi că toate publicaţiile epurate şi interzise care s-au aflat în
Fondurile Secret şi Documentar au fost inventariate 1 sau reinventariate în
marile biblioteci deţinătoare după anii '90 drept donaţii, fapt ce distorsionează
rezultatele cercetătorilor, care sunt trimişi fără să ştie , pe nişte "piste false" ; în
realitate exemplarele respective nefiind vreodată oferite de bună voie bibliotecii
respective, iar autorii sau posesorii însemnaţi pe ele neputând fi sub nicio formă
consideraţi donatori în sensul propriu al cuvântului.

- b) Lucrările al căror subiect a fost Ion Ionescu de la Brad, alcătuite
în 1944, au interzise cercetătorilor, fiind trimise la Fondul Secret sau
Documentar.
În
ordine
până

~-'-v_--l-42_6 t~~~h;,~ ~ ,_va__
__

si_i_e__A_.________________

~şc61elor

~

cronologică,

care
prezenţa

cel dintîi

menţionează

lui
Ion
Ionescu de la Brad
~Tomul 1-4.
.
în sudul Basarabiei a
Buc.: lmprimeria Statulu~ 1892- 1 90l fost V. A. Urechia,
27xl9 cm.
în Istoria şcoalelor,
l .Cu mai multe fac s i mile .l892 .
4 4 (- 405) p. + 2 planşe
voi. III, 1894, aşa
2 . Cu ma i multe facsimile .l892 .
cum am amintit mai
419/894
sus. Nu doar pentru
Pv 6133(19 28 .
\•
acest motiv, ci din
cauză că abundă de
numele unor mari personalităţi româneşti devenite indezirabile pentru regimul
comunist, desigur, opera lui V.A. Urechia a fost inclusă în Fondul Documentar
din biblioteci, putînd fi consultată numai cu acordul conducerii acestora şi în
urma
justificării
III-54. 531 onescu de la Brad, Ion
(despre ••• ) interesului pentru de
a o cerceta. Fişa
exemplarului cu cota
IV-1426 de la BCU
o dan-Duic~, G.:Vieaţa şi opera inl Hului ţ~r~ist român.
Iaşi are scrisă cu
creion
negru litera
Craiova:Ramuri 1921. 148 (1~9}P•
22xl5,5 om.
"D". Procedurile de
lucru din bibliotecile
româneşti
fiind
ada 183.126
Bibl. U11iY. lasi
In
transmise în mod
>talogu lfaberic
re
centralizat de
la
1

~

de la 1800- 1864 .

o

ofl
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Direcţia Generală

Pentru Presă şi Tipărituri, erau unitare la nivel naţional, deci
peste tot în ţară accesul la asemenea publicaţii era limitat.
În continuare, vom prezenta ediţiile cenzurate, pentru a readuce la
cunoştinţa opiniei publice episoadele ocultate, îndeplinind astfel şi o datorie
morală faţă de Ion Ionescu de la Brad, a cărui biografie trebuie să fie întregită
cu momente extrem de importante.
Prima biografie a lui Ion Ionescu de la Brad a fost editată în 1921, când
se împlineau 30 de ani de la moartea lui. Gheorghe Bogdan-Duică a publicat
Vieaţa şi opera întâiului ţărănist român, Craiova, Editura Ramuri, 1921. La
BCU Iaşi cartea a fost mai întâi la Fondul Secret, după care a fost mutată în
Fondul Documentar: fişa exemplarului cu cota III-54.531 are în partea de jos:
iniţiala ,,S", scrisă cu creion roşu, peste care s-a scris ulterior "D" cu creion
negru, ceea ce înseamnă că interzisă iniţial, la un moment dat a fost mutată în
depozitul cu acces controlat.
Interesant este faptul că lucrarea nu apare pe listele de publicaţii
interzise editate până la 1 mai 1948 20 , ceea ce înseamnă că retragerea sa din
circulaţie s-a făcut după această dată, prin dispoziţii trimise în mod secret de la
Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor, special bibliotecilor deţinătoare.
Motivele pentru care lucrarea lui Gheorghe Bogdan-Duică a fost
interzisă sunt următoarele: la p. 48, autorul informează că Ion Ionescu a fost cel
dintâi funcţionar care a administrat teritoriul din sudul Basarabiei retrocedat
Principatului Moldovei în urma tratatului de la Paris din 1856: "după anexarea
Basarabiei, încă supt caimacamia lui N. Konaki-Vogoride, Ion Ionescu, doritor
de a studia alcătuirea socială, economică şi administrativă a coloniilor zise
bulgăreşti, a cerut voie să plece în teritoriul întors patriei şi să examineze la faţa
locului constituţia celor 40 de sate "bulgăreşti". Pentru a înlesni studiul, el fu
numit chiar administratorul lor. Undeva, el îşi zise, mai apoi, chiar prefect de
Bolgrad" 21 •
Este înfăţişată apoi activitatea lui Ionescu de la Brad pentru organizarea
efectivă a reintegrării judeţelor Bolgrad, Cahul şi Ismail la Moldova: "în
Basarabia, 1. Ionescu găsi, lucrând efectiv, două propagande: una rusească, alta
turcească. Dascălii ruşi, rămaşi pe loc, aveau ordin să îndemne populaţia să
treacă în Rusia. Împotriva lor, 1. Ionescu aduse dascăli români: 18, şi deschise
şcoale româneşti; dar aduse şi dascăli bulgari, pentru comunele bulgăreşti. Noul
personal didactic nu mai avea niciu un motiv ca să îndemne lumea să se
strămute în Rusia. Apoi el scoase limba rusească din cancelariile comunale din
care înlătură şi portretele ţarului Nicolae, în locul căruia aşeză pe Ştefan cel
Ministerul Infonnaţiilor, Publicatiile interzise până la 1 mai 1948, Bucureşti, 1948, 522 p.
Gheorghe Bogdan-Duică, Vieaţa şi opera întâiului ţărănist român,Craiova, Editura Ramuri,
1921, p. 48.

20
21
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Mare! Pentru a tăia şi legăturile financiare cu Rusia, se sili ca populaţia să
retragă capitalurile comunale depuse în bănci ruseşti şi să le depună la Banca
naţională a Moldovei, care tocmai se întemeia. < ... >. Propaganda turcească
consta în liberarea de teşcherele pentru călătorie, date de un consul turcesc din
Galaţi. 1. Ionescu adună teşcherelele, dete ordin de rămas pe loc şi pârî pe
consul la Bucureşti. Turcii rămaseră. Astfel 1. Ionescu combătu cu succes
despopularea Basarabiei. Petrecerea în Basarabia a întărit mult «ţărănismul» lui
1. Ionescu. Aceasta se simte din publicaţiile lui, care au urmat imediat şi din
aprecierile de mai târziu. Dintre părerile acestea din urmă, citez una: «avem în
coloniile româno-bulgare, din partea de Basarabie reîntoarsă Moldaviei,
organisaţiunea comunală cea mai admirabilă care poate să fie»" 22 •
Apoi, în Anexa întâia este publicată o conferinţă a lui Ion Ionescu
intitulată ,,Românii nu sunt comunişti" (p. 107 -119), un text evident indezirabil
pentru regimul politic instaurat în România după 23 august 1944.
În Anexa a patra (p. 127-135) este prezentată sintetic ,,Besarabia",
monografia omonimă alcătuită de Ion Ionescu de la Bradpe baza inspecţiilor
făcute în judeţele Cahul Bol grad şi Ismail şi publicată în foileton în "Jurnalul de
agricultură" (numerele 2, p. 28-31; 3, p. 37-42; 4, p. 56-65; 5, p. 72-75; 6, p. 9092; 7, p. 103-106; 8, p. 123-126; 9, p. 136-141; 10, p. 152-155; 11, p. 168-170;
12, p. 185- 187) din anii 1857-1859. Avînd în vedere faptul că monografia lui
Gheorghe Bogdan-Duică a fost folosită şi de alţi autori din perioada interbelică
ce au scris despre Ion Ionescu de la Brad, dar că a fost interzisă cunoaşterii
imensei majorităţi a românilor timp de aproape 70 de ani de cenzura comunistă,
pentru a readuce chestiunea în spaţiul public, dăm în continuare câteva extrase
mai ample. "Monografia despre Besarabia < ... > arată întâiu originea
«coloniştilor numiţi venitici, bejănari din Turcia», care alcătuiesc 83 de sate,
administrate ca şi restul până la 1500 aflătoare în patru gubemii, de un comitet
central aşezat în Odesa. Cele 83 de sate din ocoalele: Ismail, Valea de Jos,
Cahulo-Prut şi Compatul, în urma tratatului de la Paris, s-au împărţit: Moldova
luă din oc(olul) Ismail 10, din oc(olul) Valea 9, din oc(olul) Compat 1
(Congazu) şi tot ocolul Cahulo-Prut; 40 de sate s-au dat Moldovei şi 43 au
rămas Rusiei. Cele 40 de sate s-au împărţit în 2 ocoale: Cahulo-Prut (19) şi
Ismail (21 ); acestea sunt despărţite de lacul Ialpug. În satele acestea nu locuiau
numai străini, ci şi moldoveni, situaţi acolo la 1812, cărora li s-au dat aceleaşi
privilegii. Pământul era de 250.000 desetine: ogoare, fănaţe şi imaşe, în cinci
sate şi pădure naturală (Brânza, Vălenii, Slobozia, Caşliţa, Giurgiuleşti). Dar
supt ocârmuirea rusească fiecare sat a semănat de fiecare familie câte 'h şi până
la o desetină de pădure din fel de fel de copaci, precumpănind însă salcâmul"23 •
22
23

Ibidem.
Ibidem, p. 127.
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Cel care a dat o bună organizare şi administrare satelor de colonişti a fost
generalul rus Inzov, între anii 1818-1844. În anul 1821, acesta a tipărit
regulamentul de organizare într-o broşură bilingvă, bulgară-română. George
Bogdan-Duică aminteşte că această "filadă", cum se numea în epocă, a fost
publicată de Ion Ionescu de la Brad în "Jurnalul de agricultură" în anii 18571858 şi îi face şi el rezumatul. Dar în final reproduce integral însemnările
istorice şi etnografice asupra satelor, cuprinse între p. 90 şi 103 din "Jurna1"24 •
Dăm şi noi în continuare chestiunile principale, pentru a dovedi ce s-a
ocultat din opera lui Ion Ionescu de la Brad. Prezentând cele 40 de sate,
concluzia era că acestea "deşi se numiră a coloniştilor bulgari, nu sunt toate
!_lice înfiinţate de bejănarii veniţi de peste Dunăre, nice lăcuite de Bulgari.
Infiinţarea multor din aceste sate au fost făcută de vechii băştinaşi ai ţărei, cari
şi lăcuiau în ele cînd au venit emigranţii bulgari, precum lăcuiesc şi astăzi.
Românii au dat satelor în cari lăcuiesc numirile moldoveneşti ce le poartă şi
astăzi: Satu-nou, Vălenii, Căşliţa, Brânza, Colibaşii, Giurgiuleştii, Vâlcăneştii,
Barta, Frecăţăii. Babilu, Fântâna Zânilor şi altele sunt locuite şi astăzi de
vechii locuitori ai Moldovei cari le-au înfiinţat. Satele locuite de Bulgari, de
Arnăuţi şi de alţi emigraţi poartă numiri mai mult turceşti şi tătărăşti, decât
bulgăreşti. Bolgradu singur are numire bulgărească, cu toate că şi în el se află
vreo 340 de familii de Moldoveni. Multe sate, deşi nu mai sunt lăcuite de
Români, sau că se află în ele prea puţini, totuşi poartă şi astăzi numiri
moldovineşti, cumu-i de pildă: Cişme-văruită, Trainul, Tabacul, Banova. În
sf'arşit, sunt şi sate ce poartă numiri străine, cu toate că sunt locuite de
Moldoveni, cumu-s Anadolca, Hagi-Abdulah, Cartalu, Epdec-burnu, Dobrchioi,
Exhipolos. Pe siliştile pustiite dintre satele vechilor băştinaşi ai Moldovei s-au
aşăzat bejănarii ce au venit în ţară, cari s-au intercalat, ca nişte musafiri, printre
vechii locuitori ai ţării. Cu toate aceste amalgamuri, se găsesc şi astăzi sate
vechi locuite numai de moldoveni, cumu-i de pildă: Vălenii, Câşliţa, Brânza,
Colibaşii, Frecăţeii, Satu-nou, Slobozia, Barta şi altele. Astăzi, într-un număr
de patruzeci de sate numite colonii bulgare, se găsesc 21 în care se află
Moldovenii"25 şi după ce descrie componenţa şi data întemeierii fiecărui sat, cu
amănunte şi asupra felului de viaţă, tot acolo Ion Ionescu scria: "în aceste
patruzeci de sate se află neamurile următoare: Vechii locuitori ai Moldovei,
Români; veniţii de peste Dunăre, Bulgari; bejănarii Greci, nomazii Ţigani;
emigraţii Arnăuţi; coloniştii Malo-Rosieni. Toţi vorbesc feluritele lor limbi
naţionale < ... >. Moldovenii însă nu numai între sine, dar şi cu ceilalţi venetici
vorbesc limba română. Moldovenii departe de a învăţa limbile nea!Ilurilor ce au
năvălit în ţara lor, i-au făcut pe aceştia de a învăţa limba lor. <... >In multe sate,
24
25

Ibidem.
Ibidem, p. 129.
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băjenarii, ştiu şi

vorbesc româneşte. Simţământul naţional care se arată prin
s-au trezit şi ţinut mai mult între Moldoveni, cari chiar şi până azi au
păstrat limba lor naţională, până şi prin biserici. < ... >. Până la 1830, înşişi Ruşii,
în canţelarii, au fost nevoiţi a vorbi şi a scrie oamenilor în limba română. De la
acest an, limba naţiei dominatoare au fost întrodusă în biserică, în şcoli şi în
canţelariile săteşti. Dragostea de limbă naţională este adânc răsădită în limba
fiecărui om, această dragoste Acu atât mai mult se înteţeşte cu cât piedicile
disvălirei ei sunt mai mari. In ziua când se ridică aceste piedici, fiecare
naţionalitate, scăpând de împilarea ce-i asupriră, se bucură. Această bucurie au
simţit-o şi moldovenii, când au auzit pe dregătorii lor vorbindu-le limba lor
limbă

naţională" 26 .

Ion Ionescu conchidea că cele 40 de sate de colonişti din sudul
Basarabiei erau pe nedrept numite de cei interesaţi "colonii bulgare", realităţile
de la faţa locului dovedind că: "numirea de colonii bulgare ar fi dreaptă şi
adevărată, când familiile ce alcătuiesc aceste colonii ar fi toate din
naţionalitatea bulgară. Studia etnografică a coloniilor, deşi făcută într-un timp
cînd încă toţi câţi sunt Moldoveni nu cutează a-şi mărturise adevărata lor
naţionalitate, totuşi au găsit în ele 2601 familii române. Studia etnografică
descoperi un număr foarte însemnat de familii ce vorbesc româneşte. Aceste
două rezultate sunt destul de puternice, ca să ne îndemne de a nu minţi numind
Bulgari pe cei ce sunt adevărat Moldoveni. Dacă este condamnabilă usurparea,
ori din care parte ar veni, apoi nici bulgarii - cu toate că astăzi sub nume de
colonii bulgăreşti numesc şi pe Moldoveni - nu trebuie să se numească
Moldoveni. Bulgarul trebuie să fie ceea ce este făcut din fire, adică Bulgar,
după cum Turcul trebuie să fie Turc, după cum şi Moldovanul este Moldovan;
fiindcă după cum se zice, sângele apă nu se face. De aceea dreptul cuvânt cere
ca nici unii, nici alţii să nu încerce a călca cercul naţionalităţii altora; şi fiind cu
toţii colonişti, vrând nevrând, vor purta numele de colonii; şi fiind cu toţii în
ţeara Moldovei, nu se pot numi altmintrelea decît colonii ale Moldovei"27 • Date
fiind argumentele în favoarea locuirii româneşti în cele trei judeţe din sudul
Basarabiei, găsite pe teren, şi convingerea cu care le susţinea, este lesne de
înţeles că această lucrare contravenea "bunelor relaţii" cu Uniunea Sovietică,
aşa cum pretindea Decretul-Lege nr. 364 din 1945, şi nu putea fi lăsată de
cenzura de sorginte bolşevică în circuitul informaţional public.
În anul 1922 s-a tipărit altă lucrare consacrată lui Ion Ionescu de la
Brad: D.G. Chiţoiu, Ion Ionescu dela Brad. Conferinţă, o broşură de 24 de
pagini, în care sunt reluate sintetic informaţiile din monografia lui Gh. BogdanDuică. La paginile 15 - 16 este episodul din Basarabia: în 1857, Ion Ionescu
26

27

Ibidem, p. 133-134.
Ibidem, p. 134-135.
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"trece prefect la Bolgrad, unde are prilejul să adune însemnări foarte preţioase
pentru un studiu asupra coloniilor din Basarabia, pe care era să-I tipărească mai
târziu" 28 . În legătură cu "Jurnalu de agricultură", D.G. Chitoiu notează că "încă
din «Înştiinţarea» care ţine loc de program, din 1 august 18S7, acesta arată că se
va ocupa îndeosebi cu cercetări asupra Basarabiei" şi că "urmează apoi ţn
29
celelalte numere articole bune, studiul asupra coloniilor din Basarabia" . In
consecinţă, cenzura comunistă a intervenit! Fişa pusă în catalogul alfabetic de la
BCU Iaşi pentru exemplarul având cota III-15967 are în colţul de jos un "x"
făcut cu creionul, deci o interdicţie nerostită la acces.
Cele mai importante lucrări i-au fost consacrate lui Ion Ionescu de la
Brad în anii 1941-1943, când s-au marcat 50 de ani de la moartea acestuia.
Vasile V. Haneş, într-o broşură intitulată Ion Ionescu de la Brad, tipărită
în anul 1941 în colecţia "Biblioteca Federaţiei Naţionale Cooperative de
Editură, Librărie şi Arte Grafice", Nr. 2, în care foloseşte informaţiile lui
George Bogdan-Duică, la p. 15 scrie că: în 1857 "vrând a studia alcătuirea
socială, economică şi administrativă a coloniilor zise bulgăreşti, a cerut voie să
plece în Basarabia redată patriei. Pentru a i se înlesni studiul, el fu numit chiar
administratorul lor. Acolo, patriotul român avu de luptat cu propaganda
rusească. D~scălii ruşi rămaşi pe loc, aveau ordin să îndemne populaţia a trece
în Rusia. Impotriva lor, Ion Ionescu aduse
dascăli români şi deschise şcoale româneşti.
< ... > Apoi el scoase limba rusă din cancelariile
comunale, din care înlătură şi portretele ţarului,
în locul căruia aşeză pe Ştefan cel Mare. Pentru
a tăia legăturile fmanciare cu Rusia, se sili ca
populaţia să retragă capitalurile comunale
depuse în bănci ruseşti şi o îndemnă să le depună
la Banca Naţională a Moldovei, care tocmai se
întemeia" < ... >. Din timpul acesta, dragostea lui
llibllalml
pentru Basarabia crescu şi astfel întorcîndu-se la Universltifii lati
Iaşi, în 1857 ceru şi obţinu învoirea de a redacta
~~;ţ
Jurnalul său, în care din capul locului începu o
»sr "';:;
descriere despre ţara dintre Prut şi Nistru" 30 .
'"
Anexa I a acestei broşuri conţine textul
lui Ion Ionescu de la Brad: Românii nu sunt comunişti, iar a doua este
Besarabia, reprodusă în bună măsură tot după textul lui Bogdan-Duică31 • Din
D.G. Chiţoiu, Ion Ionescu de la Brad- conferinţă, Bucureşti, Editura Gutenberg, 1922, p. 15.
Ibidem, p.16.
30
Vasi le V. Haneş, Ion Ionescu de la Brad, Bucureşti, Şcoala Poporului, 1941, p. 15-16.
31
Ibidem, p. 43-54.
28
29
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aceste motive, dar şi din cauză că Vasile V. Haneş însuşi era basarabean de
origine, broşura a fost epurată după 1945 şi închisă în Fondul Secret.
Exemplarul având cota II-B-14.715 de la BCU Iaşi poartă interdicţiei: Fond
Secret: iniţiala S, scrisă cu creion negru pe copertă şi şters ulterior.
Tot în anul 1941, D. Vlăşceanu, în lucrarea Ion Ionescu Delabrad,
agronom, economist, naţionalist, intitula un capitol: Naţionalismul lui Delabrad
(p. 35-55), în care două subpuncte erau: Delabrad şi răpirea Basarabiei (p. 41)
şi Delabrad prefect in Basarabia (p. 48).
Iată subpunctul Delabrad şi răpirea Basarabiei: "acelaşi naţionalist
intransigent îl găsim şi mai târziu, la 1878. Punîndu-se, la Berlin, în discuţiunea
reprezentanţilor celor 7 Puteri, modificarea tratatului de la San-Stefano, prin
care se condiţiona independenţa ţării noastre de cedarea Basarabiei ruşilor, în
schimbul Dobrogei şi de acordarea drepturilor politice şi civile evreilor,
Delabrad, fiind deputat şi fiind împiedicat să ia parte la desbateri, răspundea
printr-o scrisoare Camerei deputaţilor: "Eu mă supun, neputând face
altmintrelea, decisiunei de la Berlin; dară, supuindu-mă forţei, protestez pentru
dreptul ce-l avem asupra Basarabiei. Dreptul este nemuritor. Rusia a luat
Basarabia de la Turci, la 1812, cu puterea celui mai tare şi a luat un pământ ce
nu era al Turciei, un pământ pentru a cărui apărare ea primea de la noi o dare.
Turcia nu şi-a îndeplinit datoria ei către noi, şi noi, spoliaţi de ruşi, avem
socoteală de răfuit cu Turcia şi nu aprobăm nici într-un chip spoliaţiunea. Zicem
că Basarabia este a noastră; nici n-am dat-o noi la 1812, nici nu o dăm astăzi, la
1878. Poate să o ia cel mai tare, ne supunem puterii şi protestăm pentru dreptul
nostru inalienabil"32 .
Subpunctul Delabrad prefect în Basarabia preia datele din cartea lui
Bogdan-Duică, comentate şi completate de D. Vlăşceanu: în 1857, după
încheierea tratatului de la Paris, prin care se redă Moldovei partea de sud a
Basarabiei, Ionescu se întoarce în ţară şi "se prezenta Caimacamului N. KonakiVogoride exprimându-şi dorinţa de a vizita cele 40 de sate bulgăreşti din sud,
redate Basarabiei, pentru a cerceta stările locale, din punct de vedere social,
economic şi administrativ. Caimacamul, apreciind importanţa acestei idei, îl
numeşte prefect în acea regiune. "Eu am fost prefect la Bolgrad, îndată după
luarea Basarabiei, al pământului colonial, mărginit de Valul lui Traian despre
Cabul; de Prut, de Dunăre despre Turcia, de Domenurile Statului şi a târgurilor
despre Mare şi de noul hotar, între Rusia şi Moldova". Ducându-se acolo, găsi
două curente de propagandă, unul rusesc şi altul turcesc. Intenţia lui era să poată
ajunge la unificarea naţională. Şi în acest scop începu o purificare, mai întâi în
«dăscălime)), înlocuind dascălii ruşi sau turci, cu dascăli români. Se ocupă de
D. Vlăşceanu, Ion Ionescu Delabrad, agronom, economist, naţionalist, Bucureşti, Editura
autorului, [1941], p. 41.
32
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înfiinţarea şi construirea de şcoli. Înlocui peste tot portretele Ţarului Niculae, cu

Cel Mare. Contribui la înfiinţarea Băncii Basarabene, care începu
chiar din acel an şi sfătui populaţia să-şi retragă banii depuşi la
băncile ruseşti şi să-i depună la Banca Basarabiei. "Adesea inima oamenilor
este acolo unde se află şi comoara lor" zicea el. Despre constatările făcute în
cele 40 de sate de colonişti din Sudul Basarabiei, a scris o serie de articole sub
titlul Coloniile agricole din Basarabia, descriind componenţa şi data întemeierii
fiecărui sat, cu amănunte şi descrierea felului de viaţă < ... >. Aceste 40 de sate
de colonişti din sudul Basarabiei erau pe nedrept numite de cei interesaţi
"colonii bulgare" şi Ioan Ionescu Delabrad, pentru a dovedi lumii întregi acest
lucru, făcu timp îndelungat cercetări la faţa locului şi publică un studiu care e în
fond o monografie asupra acestor 40 de sate, sub numele de Besarabia, în care
arată că: "Numirea de colonii bulgare ar fi dreaptă şi adevărată, cînd miliile ce
alcătuiesc aceste colonii ar fi toate din naţionalitate bulgară. Aceste sate, deşi
sunt coloniale, deşi se numără a coloniştilor bulgari, nu sunt toate nici înfiinţate
de băjenarii veniţi de peste Dunăre, nici locuite de bulgari, ci ele sunt înfiinţate
de vechii băştinaşi ai ţerei, cari şi locuiau în ele cînd au venit emigranţii
bulgari". Studiile etnografice a coloniilor, deşi făcute într-un timp când nu toţi
moldovenii cutezau a-şi mărturisi adevărata lor naţionalitate, descoperi 2601
familii române, constituind un procent majoritar, faţă de celelalte populaţiuni.
Şi conclude: "Aceste două rezultate sunt destul de puternice ca să ne îndemne
de a nu minţi numind bulgari pe acei ce sunt adevărat moldoveni. Dacă este
condamnabilă usurparea, ori din care parte ar veni, apoi nici bulgarii - cu toate
că ei astăzi sub numele de colonii bulgăreşti numesc şi pe moldoveni - nu
trebuie să se numească moldoveni. Bulgarul trebuie să fie ceea ce este făcut din
fire, adică bulgar, după cum turcul trebuie să fie turc, după cum moldoveanul
este moldovean, fiindcă după cum se zice, sângele apă nu se face. De aceea
dreptul cuvînt cere ca nici unii nici alţii, să nu se încerce a călca cercul
naţionaşităţii altora; şi fiind cu toţii colonişti şi fiind cu toţii în ţeara Moldovei,
nu se pot numi altfel decât colonii ale Moldovei" 33 •
O lucrare valoroasă a îngrijit, în anul 1942, C. Filipescu: Omagiu lui Ion
Ionescu de la Brad, Bucureşti, Editura "Pagini agrare şi sociale", tot cu prilejul
comemorării a 50 de ani de la moarte. Chiar în Cuvântul de început, autorul
scria despre Ion Ionescu: "în problema etnică a fost un naţionalist, în
problemele de politică externă a fost unul dintre protestatari, când Rusia ne-a
răpit pentru a doua oară Basarabia la 1878. Istoria a dat dreptate luptei sale" 34 •
Opt dintre contributorii care 1-au omagiat în acest volum pe ilustrul dispărut au
ale lui

Ştefan

să funcţioneze

33

Ibidem, p. 48-51.
C. Filipescu, Omagiu lui Ion Ionescu de la Brad, Bucureşti, Editura "Pagini agrare şi
sociale", 1942, p. 1.
34
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făcut menţiunile care ne interesează pe noi aici. Astfel: Gh. Siseşti: Ion Ionescu
de la Brad "a fost între 1857-1858 Prefect de Bolgrad"; "în problema etnică a
fost un naţionalist; în problemele de politică externă a fost unul din protestatari:
când Rusia ne-a răpit pentru a doua oară Basarabia în 1878"35 ;
- în Cuvântarea lui, Ion Gh. Botez delegatul Ministerului Agriculturii şi
Domeniilor la comemorarea de la Brad a spus că: "a protestat cu tărie la 1878,
cînd se discuta în Cameră cedarea Basarabiei"36 ;
- în Cuvântarea lui, Ilie Drăgan, delegatul Societăţii Inginerilor Agronomi, a
menţionat: ca om politic "deşi împiedicat să participe la lucrările Camerei
Deputaţilor, când s-a luat în discuţiune modificarea tratatului de la San-Stefano,
prin care ni se răpea din nou Basarabia, el trimite o scrisoare Camerei
Deputaţilor în care se vede toată durerea acestui mare patriot pentru apărarea
drepturilor noastre sfinte. Ion Ionescu de la Brad, omul politic, dă ţării, de data
acesta, o splendidă pagină de naţionalism intransigent" 37 ;
- în textul său, C. Filipescu: aminteşte că Ion Ionescu a fost însărcinat de
caimacamul N. Conachi Vogoride "cu administrarea celor 40 de colonii
bulgăreşti din Ismail, Cahul şi Bolgrad, judeţe ce ne fusese(ră) restituite de
Rusia, potrivit tratatului de la Paris. El lucră cu mult folos pentru înlăturarea
rusismului la care fusese supusă Basarabia. În acest timp scoate «Jurnalul>), în
care publică o mulţime de studii, între care unele privitoare la Basarabia"; în alt
loc: "în 1857, caimacamul Vogoride îi dă în administrare cele trei judeţe
basarabene" 38 •
'
- Agricola Cardaş: spune şi el că "în 1857 se întoarce în ţară şi este numit
prefect în Basarabia, unde se ocupă cu probleme de colonizare" 39 ;
- D. Vlăsceanu a inserat un paragraf mai lung: "la 1857, după încheierea
tratatului de la Paris, prin care se redă partea de Sud a Basarabiei, el se întoarce
în ţară şi se pune în capul mişcării de emancipare a ţăranilor. Caimacamul
Vogoride îl numeşte prefect la Bolgrad. Cu intenţia să poată ajunge la
unificarea naţională, el înfiinţă şcoli, înlocui toţi funcţionarii străini cu români
şi ajută la înfiinţarea băncii Basarabiei. Scoase un important studiu Coloniile
agricole din Basarabia, unde dovedeşte că ele sunt româneşti nu bulgăreşti"; În
continuare: "acelaş naţionalist intransigent îl găsim şi la 1878, când spune
marilor puteri care condiţionau independenţa noastră de cedarea Basarabiei
ruşilor, în schimbul Dobrogei şi de acordarea drepturilor politice şi civile
evreilor: "Eu mă supun, neputînd face altminterea, deciziunii marilor puteri,

35

Ibidem,
Ibidem,
37
Ibidem,
38
Ibidem,
39
Ibidem,
36

p. 10-11.
p. 16.
p. 19.
p. 20 şi 37.
p. 30.
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dară, supuindu-mă forţei, protestez pentru dreptul ce-l avem asupra Basarabiei.
Dreptul este nemuritor. Basarabia este a noastră: nici n-am dat-o noi la 1812
nici nu o dăm astăzi la 1878. Poate să o ia cel mai tare, ne supunem puterii şi,
protestăm pentru dreptul nostru inalienabil" 40 •
La BCU Iaşi, textele cuprinse în acest volum colectiv au fost catalogate
şi separat, redactîndu-se fişe în catalogul alfabetic pentru fiecare autor în parte.
Dacă despre volumul propriu-zis nu am găsit semnele interdicţiei, în schimb
fişele individuale arată că volumul a fost cenzurat. De pildă, fişa lui Comăţeanu
Nic. D., Ion Ionescu de la Brad şi economia rurală, în Omagiu lui Ion Ionescu
de la Brad, exemplar cu cota III-B-25.908 are bifa "x" cu creionul; la fel şi cea
a lui Agricola-Cardaş.
Editorul cel mai important al lui Ion Ionescu de la Brad în perioada
interbelică a fost G. Ionescu-Şişeşti. Binecunoscutul agronom a publicat iniţial
o lucrare de mai mică întindere: Viaţa şi opera lui Ion Ionescu de la Brad,
Bucureşti, Editura Universul, 1942, în care scria că în 1857 "Ion Ionescu de la
Brad s-a întors în Moldova. Se puneau probleme noi în legătură cu revenirea la
Moldova a celor 3 judeţe retrocedate prin voinţa Congresului de la Paris. El a
cerut să facă un studiu asupra coloniilor din sudul Basarabiei, ceea ce
caimacamyl Vogoride aprobă, în care scop îl numeşte prefect al judeţului
Bolgrad. In calitate de prefect de Bolgrad a făcut un studiu asupra coloniilor
aşa-zise bulgăreşti. El a dovedit că nu sunt colonii bulgăreşti, ci sunt vechi
colonii româneşti cu infiltraţie bulgară" 41 • În alt loc dă "Protestul contra cedării
sudului Basarabiei în 1878" 42 , text reprodus de noi mai sus când l-am prezentat
pe D. Vlăşceanu, iar la Bibliografia lucrărilor lui De la Brad citează: Coloniile
agricole din sudul Basarabiei, Iaşi, 1858. Prin urmare, exemplarul cu cota III142.13 8 de la BCU Iaşi a avut interdicţie la consultare, fiind repartizată la
Fondul Documentar (fişa de catalog poartă iniţiala "D" scrisă cu creionul), iar
în cazul exemplarului cu cota III B- 25.520, fişa are bifă în vreme ce pe carte
scrie "C", cu roşu, dar altcineva a scris cu creionul "bine".
Ultima lucrare editată înainte de 1945 în care se fac cu deplină libertate
referiri la conexiunile lui Ion Ionescu de la Brad cu Basarabia îi aparţine tot lui
Gh. Ionescu-Siseşti: două volume de Opere editate de Societatea Inginerilor
Agronomi, în 1943 şi 1944. Din punctul de vedere care ne interesează aici,
notăm că în Cuvântul introductiv Ionescu-Siseşti a reluat pasajul tipărit în
biografia din anul anterior, şi anume: în 1857, după Congresul de la Paris, "Ion
Ionescu de la Brad s-a întors în Moldova. Se puneau probleme noi în legătură

Ibidem, p. 64 şi 65.
G. Ionescu Siseşti, Viaţa şi opera lui Ion Ionescu de la Brad, Bucureşti, Universul, 1942, p.
18.
42
Ibidem, p. 33.
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cu revenirea la Moldova a celor 3 judeţe din Sudul Basarabiei retrocedate prin
Congresului de la Paris. El a cerut să facă un studiu asupra coloniilor din
Sudul Basarabiei, ceea ce Caimacamul Vogoride aprobă, în care scop îl
numeşte prefect al judeţului Bolgrad. În calitate de prefect de Bolgrad a făcut
un studiu asupra coloniilor aşa zise bulgăreşti. El a dovedit că nu sunt colonii
bulgăreşti, ci sunt vechi colonii româneşti cu infiltraţie bulgară" 43 .
Tot acolo este subliniat patriotismul lui Ion Ionescu de la Brad:
ajungând în Parlament ca deputat, el s-a considerat "Deputat al ţăranilor". De
aceea, "ca reprezentant al ţărănimii în Parlament în anul 1878, când Ruşii
pentru a doua oară ne răpiau cele trei judeţe din Sudul Basarabiei, în schimbul
Dobrogei, el protestează astfel: "Eu mă supun, neputând face altmintrelea,
deciziunii de la Berlin; dară, supuindu-mă forţei, protestez cu dreptul ce-l avem
asupra Basarabiei. Dreptul este nemuritor. Rusia a luat Basarabia de la Turci, la
1812, cu puterea celui mai tare şi a luat un pământ ce nu era al Turciei, un
pământ pentru a cărui apărare ea primea de la noi o dare. Turcia nu şi-a împlinit
datoria ei către noi, spoliaţi de Ruşi, avem socoteală de răfuit cu Turcia şi nu
aprobăm nici într-un chip spoliaţiunea. Zicem că Basarabia este a noastră; nici
n-am dat-o noi la 1812, nici nu o dăm astăzi, la 1878. Poate să o ia cel mai tare,
ne supunem puterii şi protestăm pentru dreptul nostru inalienabil"44 . Mai
departe, prof. Gh. Ionescu-Şişeşti afirmă: "bărbaţi ca Ion Ionescu de la Brad
sunt expresiunea şi exponenţii epocei lor. Ei prind şi amplifică forţele şi
năzuinţele contimporanilor. Ei rânduiesc, clarifică şi transformă în realizări ceea
ce este la aceştia aspiraţie timidă şi nedefinită. Ei duc faclele lor de lumină în
întunerec şi luminează drumurile viitorului. < ... > A avut multe amărăciuni de la
oameni, dar istoria i-a dat dreptate" 45 . În fine, la Bibliografie- Lucrările lui Ion
Ionescu de la Brad, este listată şi lucrarea Coloniile agricole din Sudul
Basarabiei46 .
Această ediţie a Operelor lui Ion Ionescu de la Brad a fost retipărită cu
masive epurări de texte în anul 1968 şi redenumită oarecum limitativ: Opere
agricole, sarcina rescrierii sale revenind unui comitet de redacţie condus de
Amilcar Vasiliu, aşa cum vom arăta mai departe.
c) Lucrările biografice consacrate lui Ion Ionescu de la Brad după
anul1950 au fost cenzurate şi rescrise prin eliminarea bucăţilor referitoare
la Basarabia. Acţiunea de recuperare a lui Ion Ionescu de la Brad, al cărui
nume 1-a primit Institutul Agronomic din Iaşi în 1948, a început-o însuşi prof.
voinţa

43

Ion Ionescu de la Brad, Opere, Editate de Societatea Inginerilor Agronomi, cu un studiu
introductiv de Gh. Ionescu-Şişeşti, voi. 1, Bucureşti, Imprimeriile "Curentul", 1943, p. XIII.
44
Ibidem, p. XXI.
45
Ibidem, p. XXII.
46
Ibidem, a doua p. nenum. de la sfirşit.
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Gh. Ionescu-Şişeşti, care în anul 1958 a alcătuit o broşură de popularizare, de 39
de pagini: Agronomul Ion Ionescu de la Brad, Bucureşti, Editura Agro-Silvică
de Stat, în care menţionează doar titlul lucrării Coloniile agricole din sudul
Basarabiei, Iaşi 1858, însă nimic altceva în legătură cu Basarabia.
După doi ani, la Institutul Agronomic "Profesor Ion Ionescu de la Brad"
din Iaşi, publică un volum intitulat Omagiu lui Ion Ionescu de la Brad, 1957,
redactor responsabil prof. dr. C. Sandu-Viile, în care nu se face nici o referire la
episoadele basarabene.
Nici Ionel Mafiei, în voi. de Personalităţi ieşene: Omagiu, Iaşi, 1972, p.
309-313: nu menţionează nimic legat de Basarabia, bibliografia conţinând doar
lucrări editate după 1955.
În anul 1968, un comitet de redacţie condus de Amilcar Vasiliu a editat
două volume de Opere agricole ale lui Ion Ionescu de la Brad (Bucureşti,
Editura Academiei R.S.R.). Este vorba în fapt de rescrierea ediţiei lui Gh.
Ionescu-Siseşti (mort cu puţin timp în urmă, în 1967), din 1943, în care
biografia lui Ionescu De la Brad a fost amputată.
Fără să o poată spune direct, editorii recunosc/sau avertizează în prefaţă
că "volumul de faţă are un caracter selectiv. Eliminările care nu sunt specificate
altfel sunt însemnate direct în text prin puncte de suspensie (.... ). Paginile care
urmează, aşezate la începutul volumului, sunt o sinteză <subl. editorilor> a
vieţii şi operei lui Ion Ionescu de la Brad, prezentată sub o formă sobră, fiind
scrisă pentru a fi înfăţişată unui public interesat în astfel de sinteze" 47 .
Cu toate acestea, se fac câteva referiri vagi la episodul basarabean. Iată
care a fost mecanismul cenzurii. În voi. 1, la p. 16 se spune despre Ion Ionescu
de la Brad: "revenit din exil în patrie (1857), după ce a îndeplinit pentru scurt
timp funcţia de prefect <subl. ns.; a se observa că nu se spune unde anume>, a
fost numit profesor de economie politică, economie financiară şi contabilitate la
Iaşi ( 1859), profesor de agricultură la Şcoala Pedagogică din Bucureşti (18671870)"48 .
Apoi, din enumerarea lucrărilor scrise de Ion Ionescu de la Brad este
înlăturată cea privitoare la Coloniile agricole din sudul Basarabiei, şirul
cronologic sărind de la 1857 (De l'organisation de la cu/ture dans les
Principautes, în "L'Etoile de Danube", Bruxelles) la 1865 (Proiect de cultură
pentru exploataţiunea moşiei Panteleimonului, Bucureşti). În alt loc, figurează
totuşi un articol intitulat: Darul coloniilor din Basarabia, publicat în "Tribuna
română", nr. 55 din 3 ianuarie 186049 •
Ion Ionescu de la Brad, Opere agricole, comitet de redacţie condus de Arnilcar Vasiliu,
voi. I, Editura Academiei R.S.R., 1968, p. 1O.
48
Ibidem, p. 16.
49
Ibidem, p. 637.
47

Bucureşti,
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În schimb, în capitolul intitulat Ecoul local şi mondial al realizărilor lui
Ion Ionescu de la Brad, autorii folosesc un subterfugiu prin care scapă de
"foarfecele cenzurii" şi amintesc episodul basarabean. La p. 37 este dată o notă
dintr-un dicţionar universal de personalităţi, în limba franceză, în care Ion
Ionescu fusese inclus în anul 1893. În textul propriu-zis, s-a scris că "unele
dintre publicaţiile lui ştiinţifice au fost citate în lucrări străine, iar prof. G.
Vapereau 1-a înscris cu detalii din viaţă şi operă într-un dicţionar de uz universal
(Dictionnaire univers el des contemporaines, Paris, Hachette, 1893) printre
personalităţile notabile: "Ionescu, întors în patrie, a fost numit de guvernul
interimar, intendent general al noilor judeţe basarabene, cu misiunea să
facă statistica" (subl. n.s.). După Independenţa României, el a fost deputat în
Camera Deputaţilor şi a luat parte activă la discuţiile politice şi economice de la
ordinea zilei" 50 , iar în continuare a fost inserată fotografia notiţei consacrate lui
Ion Ionescu în respectivul dicţionar francez.
Comparând informaţiile cuprinse în volumul de Opere agricole din
1968, cu cele de
Opere dinainte de
instaurarea
comunismului
în
l » lt l< f
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Ion Ionescu de la Brad, Opere agricole, de Amilcar Vasiliu, voi. I, 1968, p. 37.
Vezi Ion Ionescu de la Brad, Opere <... > cu un studiu introductiv de Gh. Ionescu-Şişeşti , voi.
I, Bucureşti , 1943, p. XXI.

51
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credinţă, am urmărit cu stăruinţă realizarea dorinţelor noastre, care sunt şi ale
mele, şi am susţinut dreptul ce mi l-aţi încredinţat a-1 revendica fără a şovăi,
fără a mă abate nici la dreapta, nici la stînga din calea cea mare... <textul
original din 1943 continua cu pasajul Protestului, dar aici s-au pus puncte de
suspensie, după care începe un paragraf referitor la altă chestiune; nota n.s.
Elena Chiaburu> .... Împroprietărirea însurăţeilor şi a celorlalţi săteni după
Legea rurală din 1864"52 etc.
În anul 1971 a apărut In memoriam Ion Ionescu de la Brad (1818-1891),
volum omagia! cu prilejul aniversării a 150 de ani de la naşterea marelui
agronom, economist şi patriot român, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R.,
alcătuit de un comitet de redacţie condus iniţial de C. Sandu-Ville (decedat în
1969) şi înlocuit cu Amilcar Vasiliu, care a redactat şi capitolul Din
bibliografia lui şi din bibliografia despre Ion Ionescu de la Brad. Deşi prezintă
in extenso sumarul "Jurnalului de agricultură" de la numărul unu 1857 până la
numărul 12 pe 1858, nu aminteşte deloc foiletonul Bessarabia.
Dintr-un total de 22 de texte omagiale, unul singur face nişte vagi
referiri la legătura lui Ion Ionescu de la Brad cu Basarabia. Iată cum s-a
strecurat Nichita Adăniloaiei printre rigorile cenzurii, ascunzând parţial
adevărul prin omisiune, în articolul intitulat Ion Ionescu de la Brad, patriot
progresist român, publicat între paginile 60-66. La pag. 63, făcând sinteza vieţii
acestuia sare peste episodul basarabean, spunând că "întors în ţară în vara
anului 1857, ilustrul agronom desfăşoară o bogată activitate publicistică, fie
redactând reviste proprii, fie colaborând la alte ziare ale timpului. El luptă
pentru rezolvarea problemei agrare, pentru formarea şi democratizarea
statului român" 53 <subl. ns.>, un eufemism în care cunoscătorii chestiunii pot
recunoaşte o aluzie la contribuţia lui Ionescu de la Brad la reîntruparea judeţelor
din sudul Basarabiei, la Moldova. Mult mai direct este autorul în alt loc:
"apărînd interesele naţionale ale României, Ion Ionescu a combătut atitudinea
marilor puteri europene care, fără a ne consulta şi respecta drepturile
legitime ale ţării, ne-au impus aplicarea tratatului de la Berlin" 54 <subl.
ns.>. Citatul este susţinut cu o notă de subsol: Ion Ionescu, Dările de seamă
către alegătorii colegiului al-IV-lea de Roman, din partea deputatului lor, Iaşi,
1885, fără indicarea paginii. Recitind astăzi în mod critic acest pasaj în
condiţiile în care avem acces la întregul suport informaţional privitor la Ion

52

Ion Ionescu de la Brad, Opere agricole, de Amilcar Vasiliu, voi. I, 1968, p. 463.
N. Adăniloaiei, Ion Ionescu de la Brad, patriot progresist român, în In memoriam Ion
Ionescu de la Brad (1818-1891), volum omagia/ cu prilejul aniversării a 150 de ani de la
naşterea marelui agronom, economist şi patriot român, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R.,
1971, p. 63.
54
Ibidem, p. 65.
53
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Ionescu de la Brad, constatăm că istoricul şi-a păstrat probitatea ştiinţifică:
această frază care în aparenţă este tributară aşa-numitului limbaj de lemn şi nu
spune nimic concret, este incompletă, dar adevărată!
Pentru a păstra firul cronologic al scrierilor în care s-a strecurat
menţiunea prezenţei lui Ion Ionescu de la Brad în sudul Basarabiei ca prefect în
anul 1857, reamintim micul articol citat la începutul acestui material scris în
anul 1988 de 1. Măzăreanu şi Gh. Sibechi, Aspecte privind călătoriile peste
hotare efectuate de Ion Ionescu de la Brad, în "Cercetări agronomice din
Moldova", Iaşi, anul XXI, voi. 2 (82), 1988 55 , în care autorii pun încă de la
început o notiţă în titlul articolului pentru a avertiza că s-au considerat "călătorii
peste hotare" deplasările efectuate de Ion Ionescu de la ~rad în afara graniţelor
de atunci ale Moldovei şi apoi ale Principatelor Unite. In cadrul călătoriei cu
numărul 13: ,,Pyrgetos - Constantinopol- laşi" este inclusă informaţia că Ion
Ionescu a fost administrator la Bolgrad, dar cu precizarea că localitatea este "azi
în R.S.S. Moldovenească" 56 .
În fine, pentru a marca o sută de ani de la moarte, lui Ion Ionescu de la
Brad i-a fost consacrată o nouă monografie în 1991, tot de către Ami Icar
Vasiliu: Ion Ionescu de la Brad, Ediţia a doua revăzută şi adăugită, Bucureşti,
Editura Academiei Române. De această dată este menţionat faptul că a fost
prefect în Basarabia: "a început prin a deţine funcţia de administrator (prefect)
la Bolgrad, unde a rămas câteva luni şi unde a organizat şcolile, a studiat
alcătuirea socială, economică şi administrativă a comunelor din judeţ şi, printre
alte prezenţe româneşti, a înlocuit peste tot portretul ţarului cu acela al lui
Ştefan cel Mare. El a apreciat foarte favorabil satele româneşti, coloniile
bulgăreşti şi magaziile lor de rezervă pentru produse agricole din acea zonă,
despre care a şi publicat unele amănunte" 57 •
În schimb, în ultima parte a lucrării, intitulată Câteva date biografice,
momentul este omis: "1849- Exilat în Turcia; 1857 -Întoarcerea din exil în
patrie. A înfiinţat o gazetă, <<.Tumalu de agricultură»; 1859 - Director al
statisticii din Moldova. Profesor. A înfiinţat încă o gazetă, «Foaia de agricultură
practică»" 58 etc.
Prezentând gazetele editate de Ion Ionescu, Amilcar Vasiliu, folosind
probabil rară să mai revizuiască textul din 1968, trece din nou sub tăcere
foiletonul despre Basarabia publicat în aproape toate numerele "Jurnalului de
1. Măzăreanu, Gh. Sibechi, Aspecte privind călătoriile peste hotare efectuate de Ion Ionescu
de la Brad, în "Cercetări agronomice din Moldova", Iaşi, anul XXI, voi. 2 (82), 1988, (Extras),
E.1/153.
6
Vezi supra, nota 15.
57
Arnilcar Vasiliu, Ion Ionescu de la Brad, Ediţia a doua revăzută şi adaugită, Bucureşti,
Editura Academiei Române, 1991, p. 71.
58
Ibidem, p. 199.
55
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agricultură" şi

care a însumat un număr considerabil de pagini: "în acelaşi an,
1857, la 1 august, a apărut, înfiinţat de el, "Jurnalu de agricultură", foaie
periodică (lunară, Iaşi, 1857-1858), care din ianuarie 1859 s-a numit "Foaia de
agricultură practică" (Iaşi, 1859), apoi a scos gazeta (revista) "Ţeranul român"
(săptămînal, Bucureşti, 12.XI. 1861 - 17.111.1863, cu o întrerupere de la 6.V.
până la 6.1X.l862). În aceste tipărituri agronomul îşi continua lupta sa
neînfricată pentru emanciparea şi împroprietărirea ţăranilor, cît şi pe aceea de
dascăl neobosit în materie agricolă şi culturală. Prin ele Ion Ionescu a contribuit
efectiv la pregătirea condiţiilor apte reformei agrare de la 1864 <... >. În
<<.Turnalu de agricultură», printre alte multe materiale, a publicat şi lecţii de
agricultură sub formă de dialog, a scris despre instrumentele agricole şi
maşinile noi, cîştig şi pagubă, despre pămînt, horticultură, morală, igienă,
noutăţi agricole, comerciale etc." 59 , dar nimic despre Basarabia!
Monografia face referire şi la activitatea lui Ionescu în Parlamentul
României: a deţinut mandatul de deputat timp de şapte legislaturi (1876-1883)
şi îi sunt înşirate multe dintre iniţiativele pe care le-a avut privitoare la: Legea
rurală din 1864, împroprietărirea însurăţeilor, creditul ţărănesc, Legea
comunală, Legea învoielilor agricole, mărirea salariilor învăţătorilor şi diverse
probleme ale învăţămîntului în general, a celui agricol şi de meserii în special.
Dar, Protestul împotriva pierderii celor trei judeţe din sudul Basarabiei la 1878
lipseşte din nou. Se spune doar că: "Convenţiile politice şi comerciale cu
diferite ţări au făcut şi ele obiectul interpelărilor lui. La unele convenţii s-a
opus <subl. ns.> şi a fost urmat de circa un afert din numărul deputaţilor" 60 . Se
menţionează că însuşi Mihai Eminescu s-a întreţinut personal cu Ion Ionescu de
la Brad şi a scris despre el în mod favorabil în ziarele Timpul şi Ceahlăul, dar
enunţul este tot trunchiat: "a fost sublim bătrînul nostru agronom, cînd a făcut
o apostrofă ameninţătoare şi a terminat-o rrin cuvintele marelui istoric al
Franţei, Michelet: dreptul este nemuritor" 1 <subl. ns.>, apostrofa în cauză
fiind de fapt Protestul din parlament împotriva pierderii sudului Basarabiei la
1878.
Ocultarea căreia i-a căzut victimă Ionescu de la Brad în perioada
comunistă a fost atât de puternică, încât astăzi istorici cu multă experienţă, care
au studii valoroase asupra învăţământului din Basarabia, respectiv a şcolilor din
judeţele sudice ale acesteia, nu I-au mai recunoscut pe Ion Ionescu din 1857 ca
fiind de la Brad! De pildă, prof. Ion 1. Solcanu, în cuprinzătoarea şi bine
documentată lucrare intitulată Şcoala românească în judeţele Cahul, Bolgrad
şi Ismail pe durata reîntrupării la Principatele Române 1857-1878, Bucureşti,
59
60
61

Ibidem, p. 71.
Ibidem, p. 174 şi 175.
Ibidem, p. 177.
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Editura Enciclopedică, 2013, analizează contribuţiile unui anume Ion Ionescu la
dezvoltarea învăţământului din cele trei judeţe basarabene abia întoarse la
Principatul Moldovei (folosind inclusiv pasajele din Istoria şcoalelor, vol. III al
lui V.A. Urechia date şi de noi mai sus 62 ) dar nu îl identifică cu De la Brad,
pseudonimul pe care acesta şi 1-a luat în ultimii ani ai vieţii, tocmai pentru a fi
deosebit de numeroşii Ion Ionescu trăitori în epocă 63 .
Concluzia celor expuse până aici este că personalitatea lui Ion Ionescu
de la Brad îşi aşteaptă încă biograful care să-i contureze profilul întreg. În acest
scop, se impune întoarcerea la izvoarele informaţionale primare: studierea
presei şi a Dezbaterilor parlamentare din timpul vieţii sale, lectura bibliografiei
ce i-a fost consacrată în perioada interbelică, recitirea, comparaţia atentă şi
revizuirea critică a bibliografie de după 1950. Numai astfel pot fi eliminate
hiatus-urile şi se va obţine imaginea corectă şi completă asupra acestui mare
român.
Din celălalt punct de vedere, sistemul fondurilor secrete de bibliotecă
face parte din ansamblul politicii şi în special al politicii culturale comuniste şi
este încă departe de a fi cunoscut în totalitatea articulaţiilor şi a implicaţiilor
sale pe termen scurt şi lung. Dacă consecinţele imediate ale punerii cărţilor la
Index au fost îndoctrinarea politică, izolarea informaţională, îndiguirea mentală
a indivizilor pe durata sistemului comunist, consecinţele pe termen lung sunt
greu de cuantificat. Cât de dăunătoare a fost pentru cultura noastră politică,
socială şi literară, pentru conştiinţa noastră istorică românească, europeană şi
universală, pentru atitudinea noastră morală faţă de evenimente şi cât de mult
ne-a lovit interdicţia de a citi vreme de trei sferturi de secol o bună parte dintre
cărţile tipărite până spre 1945, rămâne încă să aflăm.

62

Vezi supra notele 16-17.
"Ion Ionescu, dregător al coloniilor din Basarabia, solicita Ministerului de Finanţe la 11
august 1857 să mijlocească la Ministerul Cultelor trimiterea a 25 de învăţători săteşti" (Ion 1.
Solcanu, op. cit., p. 25). Şi: "momentul din 1857, când Ion Ionescu în persoană observa
«necesitatea de a forma şcoli naţionale prin satele române şi găgăuze din colonii, mergând la
Iaşi a ales 15 băieţi de pe băncile Şcolii preparandale de la Trei Ierarhi cărora le-a explicat că
prin misiunea lor de viitori învăţători în Basarabia trebuie a deştepta din letargie românismul
rusificat şi a pune întâiele pietre la întemeierea templului învăţământului naţional», era evocat
de învăţătorul D. Moroşanu de la şcoala din Colibaşi, într-un raport ulterior, din 1864" (ibidem).
63
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Biserica de lemn "Sf. Ioan" de la Brad- Negri, un monument
istoric şi de arhitectură populară, astăzi dispărut
Pr. dr. Aurel-Florin ŢUSCANU

The Wooden Church of Negri, "Sf. Ioan de la Brad", is a Historical and
Popular Monument, Changed over Time
Abstract
At the end of the 18th century, in the land where once upon a time the old
Zagidava citadel existed, in Brad, Bacau county, the priest Isăcescu Ioachim and his
wife Elisabeta built a wooden church dedicated to St. John the Baptist. This church was
built in the form of a crucifix and it had ali the necessary cult objects, such as clothing,
books, paintings, bells and so on. Over time, the house of worship suffered a few
repairs, being declared a historical monument in 1936. In the church's proximity, the
its founders were buried: priest Isăcescu and his wife, Elisabeta, as well as their sons
Ion and Nicolae. Sadly, after a fire that took place on the 151 of January 2008, the
wooden church was completely engulfed by flames and another wooden church
brought from Maramureş was built in its place.
Keywords: wooden church, Brad, Isăcescu, founders, Ion Ionescu, historical , popular
monument.
Pe platoul dealului Stânca, pe partea stângă a Siretului, la jumătatea
dintre Roman şi Bacău, în localitatea Brad, pe raza comunei Negri,
judeţul Bacău, a fost ridicată, în a doua decadă a veacul al XVIII-lea, o
bisericuţă de lemn, avându-i ctitori fondatori pe preotul Iconom Ion (Ioachim)
Isăcescu şi soţia sa, Elisabeta, nimeni alţii decât părinţii marelui savant Ion
Ionescu de la Brad 1•
Astăzi, păstrăm doar amintirea ei şi câteva imagini care au mai rămas,
deoarece un incendiu a mistuit lăcaşul de cult, în întregime, pe 1 ianuarie 2008.
Cunoscută datorită vechii cetăţi daco-carpice Zargidava, localizată aici,
pe malul Siretului, de către geograful antic Ptolemeu, aşezarea de la Brad se
distanţei

Gh. Burlacu şi Ion Măzăreanu, Satul Brad, baştină şi moşie a lsăceştilor şi loneştilor, în
"Carpica", Bacău, 1991, p. 118-156. Numele satului, potrivit tradiţiei locale, vine de la un brad
secular care în anul 1871 domina peisajul, fiind situat în vecinătatea bisericuţei de lemn, pe
platoul dealului Stânca, potrivit mărturiei lui Ion Ionescu. Vezi Opere agricole, voi. I,
Bucureşti, 1968, p. 555.
1
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prezintă astăzi ca un adevărat "Acropole" al Băcaului 2 • Cele zece nivele de

locuire care se succed într-un strat gros de circa 2 m, situate la o înălţime
apreciabilă, circa 35 de metri deasupra cursului Siretului, vorbesc despre una
din cele mai importante asezări din Moldova centrală de tip "davă" (sec. I îHs.
3
'
- I d. Hs.) .
Prin poziţia sa, cetăţuia de la Brad, domina Valea Siretului, la nord
până la Roman, iar spre
sud până la Bacău. Nu
departe de spaţiul în care
şi-au
ridicat
dacii
sanctuarul lor pentru a
aduce jertfe zeilor străbuni,
moldovenii au ridicat un
altar
lui
Hristos,
o
bisericuţă de lemn, având
ca protector pe "Sf. Ioan
Botezătorul " 4 .
Lăcaşul de cult a
fost ridicat din bâme
Biserica de lemn de la Brad
orizontale, în apropierea
fostului schit Drăgeştii de Jos, denumit apoi "al lui Iurascu" şi în cele din urmă
"Brad", a avut pentru început hramul "Sfântul Ioan Botezătorul" şi, ulterior, s-a
ales una din sărbătorile închinate acestui sfânt mult îndrăgit de noi, anume
5
"Tăierea Capului Sfăntului Ioan Botezătorul" •
Un document, datat 14 iunie 1697, aminteşte de existenţa în acest spaţiu
a unui "loc de mănăstire, pe apa Siretului, în Drăgeşti, unde a mai fost şi înainte
mănăstire, însă numai poiană ca să facă acolo mănăstire" 6 .
Descoperirea unui cimitir şi a unei aşezări pe platoul dealului Stânca,
datând din secolele XIV-XVIII, dovedeşte că aici se află vechea vatră a satului
amintit, Drăgeştii de Jos. Schitul a supravieţuit în timp, dovadă că Ion Ionescu

Vasile Ursachi, Zargidava. Cetatea dacică de la Brad, Bucureşti, 1995, Institutul Român de
Tracologie, Biblioteca thracologică, X, p. 12-14.
3
ldem, Contribuţii la problema aşezări/ar dacice de pe valea Siretului, în "Memoria
Antiquitatis", 1, Piatra Neamţ, 1969, p. 105-119.
4
Dorinel Ichim, Monumente de arhitectură populară din judeţul Bacău - Bisericile de lemn,
Editura Episcopiei Romanului şi Bacăului, 1984, p. 43 .
5
Dorinel Ichim, op.cit., p. 44.
6
Catalogul Documentelor Moldoveneşti, voi. IV, nr. 1926.
2
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de la Brad va consemna: " ... fiu de popă, am ajuns acum, în 1889, în vârsta de
71 de ani şi trăiesc la schitul de pe moşia mea Bradu ... " 7.
Cât priveşte biserica de lemn, ridicată la Brad în 1781, cu cheltuiala
iconomului Ioachim Isăcescu şi a soţiei sale presbitera Elisabeta, aceasta a fost
trecută în lista monumentelor istorice de arhitectură populară începând cu anul
1936 8 . Biserica a suportat reparaţii capitale de-a lungul celor peste două secole
de existenţă. Prima intervenţie de amploare asupra monumentului se face la
finele secolului al XIX-lea, cu sprijinul fraţilor Ion şi Neculai Ionescu de la
Brad, foşti parlamentari, ale căror oseminte au fost înhumate mai apoi în umbra
acestei biserici. Cu fonduri aduse de la Ministerul Cultelor, în anul 1922 s-au
efectuat alte reparaţii. Atunci, bâmele de stejar, ce alcătuiau pereţii bisericii, au
fost îmbrăcate cu scândură de brad, aşezată vertical, scopul fiind acela de a
proteja monumentul.

Biserica de la Brad, vedere generală

Dar această intervenţie a dus la acoperirea pisaniei situată pe peretele
sudic, precum şi a motivelor decorative de la ancadramentele uşii de acces şi a
celor trei ferestre. Alte reparaţii s-au derulat în perioada 1966-1967, când a fost
îmbrăcată în scândură şi clopotniţa bisericii, situată în vecinătatea altarului 9 . Un
moment mai puţin cunoscut din istoria acestui lăcaş de cult s-a derulat în anul
1984, când Gh. Burlacu, având aprobările necesare, desface scândura de pe
latura sudică a pridvorului, scoţând la lumină vechea uşă de acces. Iată mărturia
lui: "Având unele informaţii şi bănuind că pe latura de sud ar avea o inscripţie,
Ion Ionescu de la Brad, Vieaţa mea scrisă de mine însumi, Tipo-litografia H. Goldner, Iaşi,
1889, apud Opere agricole, voi. 1, Bucureşti , 1968, p. 555.
8
"Anuarul Eparhiei Romanului", Roman , 1936, p. 89.
9
Ion Măzăreanu, Ion Ionescu de la Brad. Sinteze bibliografice la 200 de ani de la naştere,
Editura Ion Ionescu de la Brad, Iaşi, 2018, p. 102.
7
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am înlăturat tabanul de scânduri, aplicat ca mijloc de protectie. Surpriza a fost
mare. Am găsit un frumos ancadrament pentru uşa cu motive florale, iar
deasupra în partea stângă, este încrustat anul 1781 şi în partea dreaptă luna
noiembrie. Locul fostei uşi este blocat cu câteva improvizaţi i de bâme.
Deasupra acesteia şi sigur de jur îm~rejur, se afla un frumos rând de ocnite,
săpate în bâmele masive de stejar. .. " 1 : ..

.

Şantierul

de dezvelire a vechii

uşi şi inscripţia

.

, .,
1 .

de pe ancadramentul acesteia

Planul acestei biserici de lemn se încadrează în tipologia celor cu planul
treflat, cu absida altarului poligonală, decrosată, cu absidele laterale din trei
laturi şi pronaosul poligonal decrosat.
Bâmele de stejar au fost clădite pe temelia de piatră, în cununi
orizontale, după acest plan treflat inspirat din arhitectura de zid a locaşurilor de
cult. Dacă ancadramentele ferestrelor nu le-am putut vedea, din cauza
"tăbănuirii" pereţilor exteriori, am putut admira în schimb feroneriile ferestrelor
originale, realizate de meşteri fierari în tehnica "în bucle" 11 •
Acoperişul , realizat în patru ape, cu muchii rotunjite, se continuă pe
pantă domoală, formând o streaşina largă, care să protejeze monumentul. Pe
capetele coamei acoperişului, străjuiesc două cruci din fier, de o vârstă cu
biserica. Acoperişul a avut dintru început învelitoarea din draniţă cu tăieturi
rotunjite, bătută în model rotund 12 • Păşind în interiorul lăcaşului de cult,
descoperim cele trei încăperi, specific bisericilor ortodoxe: pronaos, naos şi
altar (lipsind pridvorul).
Pronaosul are tavanul drept şi, pe pepereţii laterali, adăposteşte câte
patru strane laterale. Catapeteasma şi icoanele de la baza ei, au fost executate de
un zugrav local la finele secolului al XIX-lea. Chipurile sfinţilor aureolate cu
nimb, peisajele biblice şi personajele zugrăvite sunt puse în valoare printr-o
Gh. Burlacu, Satul Brad, proprietate a Isăceştilor şi Ioneştilor, Ion Ionescu de la Brad,
volum omagia!, Iaş i, 1992, p. 43 .
11
Dorinellchim, op.cit., p. 45.
12
Gh. Burlacu şi Ion Măzăreanu, op.cit., p. 118-156.
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cromatică echilibrată,

prin lumini şi umbre, prin foiţă de aur folosită de o mână
precisă în desen şi talentată în a reda peisaje.
În zestrea bisericii se păstrează un număr mare de cărţi de cult, din
secolele XVIII-XIX (14 exemplare inventariate), dintre care amintim:
Aghiazmatar, Catavasier, Apostol, Evanghelie, Ceaslov ş.a., unele fiind astăzi
în colecţia Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. Uşile împărăteşti, realizate cu
măiestrie artistic în tehnica traforată, au un
decor vegetal, ramuri cu frunze şi flori, ce
îmbracă
patru
medalioane
pictate
reprezentându-i pe cei patru evanghelişti,
iar, în centru, se găseşte un medalion cu
scena Bunei Vestiri 13 •
În imediata vecinătate a altarului, se
află clopotniţa, de joasă înălţime, ridicată pe
patru furci, având pereţii acoperiţi cu
scânduri. Acoperişul are formă piramidală,
fiind învelit tot cu draniţă, ca şi biserica,
acesta poartă pe vârf o cruce de fier cu
capetele bifurcate. Pe unul dintre clopote se
poate citi inscripţia donatorului: "Acestu
clopotu s-a făcut de Ion Ionescu de la Brad
spre mulţumire către Atotputemicul
Dumnezeu. Anul 1883".
Lângă clopotniţă se află mormântul
acestuia, despre care va aminti în
~
memoriile
sale
Ion
Ionescu:
Uşile împărăteşti
"După ce am
sfârşit de plătit moşioara şi am căpătat actele de
perpetuă proprietate, am crezut de a mea datorie
de a aduce osemintele părinţilor mei, care au
fost sărăciţi şi aruncaţi de la Brad. Le-am adus
de la Trei Ierarhi din Iaşi, unde au fost îngropaţi,
Clopot donat de Ion Ionescu de tata la 9 martie 1837 şi mama la 7 iunie 1859 .. .
şi dezgropându-i, le-am pus oasele într-o ladă
la Brad bisericii de lemn
de fier şi o am adus-o la Brad în 24 iunie
ctitorită de părinţii săi
13

Doru Mihăescu, Episcopia Romanului - 600 de ani de istorie, Editura Academiei Române,
2008, p. 64-66.

Bucureşti,
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dimpreună

cu piatra pusă de mama pe mormântul tatei, piatră care pe de o parte
are săpat pomul cunoştinJei cu Adam şi Eva. Am îngropat lada lângă fereastra
bisericii restaurate de mine şi am lăsat un piedestal de piatră, pe care am pus
piatra făcută de mama, iar pe piatră am săpat inscripţia următoare: Aici sunt
depuse spre etern repaos osemintele iconomului Isăcescu şi ale soţiei sale
Elisabeta, aduse de la Trei Ierarhi din Iaşi de către fiii lor recunoscători Ion şi
Neculai, 1882 iunie 24". 14
Autorul arată mai departe că a plătit lucrarea
ridicării clopotniţei şi a donat un clopot, cu o
greutate de 11 O oca (o oca = 1,291 kg. ), cu
inscripţia de danie.
Alături de mormântul părinţilor săi, sa ridicat un obelisc înconjurat de un gărduţ
din fier, prin grija Societăţii Agronomilor din
România, la 8 iulie 1928, omagiind astfel
memoria celui care a fost savantul Ion
Ionescu de la Brad 15 •
m
păca

te,
la
1ia
nua
rie 2008, din cauza unei defecţiuni la
instalaţia electrică, monumentul de
arhitectură populară de la Brad a fost
mistuit de flăcări in intregime,
rămânând doar o amintire în puţinele
imagini pe care le păstrăm. Pe locul
acestei vechi bisericuţe de lemn a fost
ridicată o alta nouă în stil maramuresan, îmbrăcată în haină de sărbă
toare, aşteptând ziua târnosirii ei,
(poate chiar anul acesta), având acelaşi
patron spiritual, pe Sfântul Ioan
Piatra funerară asezată la
mormântul parinţilor săi de către
Ion Ionescu şi fratele său Nicolae

Botezătorul.
14

15

Noua biserică de lemn ridicată recent pe locul
celei vechi, mistuită de flăcări în anul 2008

Ion Ionescu de la Brad, op.cit, p. 348.
Ion Măzăreanu, op.cit., p. 49-58.
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Arhivist şi istoric?
Dr. Constantin CHERAMIDOGLU
Archivist and Historian?
Summary
An archivist with historical studies has so far been the majority in the public
archives institutions. Now, however, it tends to become an independent profession, and
the archivists come from different areas oftraining.
Ifthe archivist needs tobe prepared to understand historical phenomena or not,
it becomes a question that concems those who deal with archival theory. It also
discusses whether the archivist also has to deal with historical research on the hasis of
the documents he manages, or should leave this activity to the attention ofhistorians in
academia or research institutes. However, what is best for the archive institution should
be considered.
Keywords: archivist, historian, archival theory.

"Poate că un arhivist ar trebui să fie un istoric"
Albert Ray Newsome
"Arhivistul nu este şi nu ar trebui să fie un istoric", scria Hilary
Jenkinson în 1922, convins că interesul arhivistului pentru istorie îl poate
influenţa în activitatea sa ca arhivist, iar aceasta este prima sa îndatorire. El ar
putea involuntar să favorizeze o anumită şcoală istorică, un curent la modă în
şcolile vremii, iar astfel ar aduna documente ce în viitor nu vor interesa poate pe
nimeni, în defavoarea altora. Cu toate acestea, Jenkinson admite că arhivistul
are nevoie totuşi de cunoştinţe istorice, dar trebuie să se dedice doar arhivei lui,
evitând contactul cu lumea modernă 1•
Chiar dacă formarea profesională a arhiviştilor în Europa secolului XX a
presupus introducerea unor cursuri noi, specializarea arhiviştilor chiar, ea nu a
exclus alte ştiinţe auxiliare ale istoriei şi nici cunoştinţele de bază din istorie. C.
Lecskemeti, secretarul Consiliului Internaţional al Arhivelor scria în anul 1966
că educaţia profesională a arhivistului se bazează pe studiul istoriei, "pentru că

1

Hilary Jenkinson, A Manual ofArchive Administration, London, 1937, pp. 123-124.
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astfel se obţin cel mai uşor cunoştinţele fundamentale necesare exercitării
profesiei", partea de teorie arhivistică şi ucenicia practică urmând apoi 2•
Arhivistul canadian George Bolotenko consideră că arhivistul şi istoricul
sunt păstrătorii aceloraşi izvore de informaţii: "arhivistul şi istoricul sunt în fapt
în simbioză; într-adevăr, se poate spune că până şi un bun arhivist trebuie să fie
într-o anumită măsură, un istoric, pentru a cunoaşte lumea pe care o analizează
şi a interpreta dovezile din păstrarea sa". Pentru că arhivistul nu poate să
întoarcă spatele istoriei, el va prelua atât de la bibliotecar cât şi de la istoric
toate cunoştinţele necesare spre a-şi realiza sarcina sa specifică. Concluziile
acestui arhivist sunt clare: "poate că arhivistul nu trebuie să fie un istoric, dar
sigur trebuie să fie un arhivist-istoric. În mod ideal, el trebuie să fie un
reprezentant al lumii cercetării în lumea administraţiei - calificat în tendinţe,
tehnici, personalităţi şi evoluţia lumii". Arhivistul şi istoricul vor lucra în
tandem, consideră autorul citae.
lntrând în dezbaterea promovată de George Bolotenko şi Mattie Russell,
arhivistul american Richard J. Cox vede diferenţa fundamentală dintre un
records manager şi un arhivist (fie el un arhivist-istoric, cum spunea
Bolotenko ): "sunt cele două feţe ale aceleiaşi monede" scria Cox; primul este
interesat să elimine cât mai mult şi mai repede din uriaşa cantitate de
documente create astăzi, celălalt se preocupă de "cercetarea şi analiza
meticuloasă a documentelor, reţinând cât de multe posibil". Concluzia lui Cox
era că "fără perspectiva istorică a arhivistului, un program de management al
documentelor poate provoca pierderi ireparabile, distrugând documente istorice
în numele eficienţei şi economiei". Pe de altă parte însă el crede că arhivistul de
mâine (într-o evoluţie dinamică) va depăşi modelul schiţat de Bolotenko, model
învechit, "ce va dispare cu o nouă generaţie" 4 . Cari Spadoni (un arhivist
canadian) critică şi el ideile lui Bolotenko despre arhivistul istoric, apreciind că
trecutul acestei profesii nu poate determina obligatoriu viitorul său. "Profesia
arhivistică a ajuns în ultimele decenii la o răspântie. Căutările pentru definirea
unui nou profesionalism nu trebuie înăbuşite ci încurajate. Fără îndoială istoricii
vor ocupa în continuare cele mai multe locuri de arhivişti. Cu toate acestea, cei
proveniţi din alte domenii sunt de dorit, pentru a oferi perspective diferite, a
anima dezbaterile şi a contribui cu idei noi". Cât despre cercetarea istorică a
2

George Bolotenko, Archivists and Historians: Keepers of the We/1, în "Achivaria", nr.
1611983, p. 13.
3
Ibidem, p. 20.
4
Richard J. Cox, Archivists and Historians: A View from the United States, în "Archivaria", nr.
19/1984-1985, pp. 188-190.
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arhiviştilor,

autorul citat se îndoieşte că în condiţiile actuale există suficient
timp pentru aşa ceva, iar chiar dacă unii îşi consumă timpul liber pentru a scrie
5
lucrări istorice, acestea nu îi fac automat mai buni arhivişti • Cu altă ocazie,
acelaşi Spadoni scria: "unii istorici pot fi foarte buni arhivişti şi alţii nu. Este
mai mult vorba de o performanţă individuală şi nu de cea a unui grup. Dacă
arhivele reflectă diversitatea urmelor activităţii umane, atunci istoricii nu pot
susţine că doar ei au monopolul acestei profesii"6 .
De multe ori arhiviştii au fost acuzaţi că se ocupă prea mult de
cercetarea istorică, mai cu seamă când aceasta se făcea pe baza fondurilor de
arhivă pe care ei le administrau, iar uneori s-a încercat chiar interzicerea
utilizării documentelor din arhivele instituţiilor la care lucrau. Fără îndoială
acestea sunt exagerări şi ele s-au întâmplat şi în alte ţări, cu alte tradiţii în
domeniu. După cum remarca şi Thomas T. Spencer, "cu câteva notabile
excepţii, arhiviştii nu s-au manifestat în general ca istorici şi nu au urmat
cercetări istorice, sau publicaţii, fie ele în domeniul ştiinţific sau de
popularizare" 7 • Motivele ţin poate de o impresie generală pe acest plan, dar şi
de lipsa timpului necesar unor cercetări sistematice; arhivistul nu are nici
vacanţe de vară, nici ani sabatici, ci multe probleme administrative cronofage.
Tot istoricul şi arhivistul de la Indiana University argumenta însă şi necesitatea
implicării unui arhivist în cercetarea istorică; publicând rezultatele cercetării
sale în arhivele pe care le păstoreşte arhivistul face un serviciu de popularizare a
acelor izvoare istorice, căutările sale vor atrage şi pe alţii, deveniţi curioşi să
ajungă şi ei la noi subiecte şi teme de cercetare. În acelaşi timp, arhivistul are
ocazia să simtă problemele cu care se confruntă un cercetător, aflându-se acum
de cealaltă parte a terenului. Cât despre arhivistul care ajunge să studieze în alte
centre de arhivă, aşa cum se întâmplă şi la noi, acesta poate afla astfel
modalităţile în care tratează probleme similare arhiviştii din acele centre, ceea
ce nu poate fi decât benefic pentru metodologia de lucru a arhivistului.
Dar sunt şi alte beneficii ale activităţii de cercetător-istoric pe care pe o
poate efectua arhivistul; studiile publicate de el îi vor consolida reputaţia
profesională, vor contribui la recunoaşterea sa în mediul academic, ceea ce
poate fi de folos în obţinerea unor donaţii, implicarea în proiecte comune,
5

Cari Spadoni, In Defence of the New Professionalism: A Rejoinder to George Bolotenko, în
"Arhivaria", nr. 19/1984-1985, pp. 193-195.
6
Cari Spadoni, No Monopoly for ,.,Archivist-Historians ": Bolotenko Assailed, în ,,Archivaria",
nr. 1711983-1984, p. 295.
7
Thomas T. Spencer, The Archivist as Historian: Towards a Broader Definition, în
"Archivaria", nr. 1711983-1984, p. 297.
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asigurarea unor finanţări etc. Chiar dacă nu toţi arhiviştii pot realiza cercetări
laborioase, cei mai mulţi pot contribui la reafirmarea lor profesională prin
prezenţa în paginile presei locale, ce poate găzdui oricând articole cu referire la
evenimente deosebite din trecutul oraşului sau regiunii respective. Concluzia
autorului citat este limpede exprimată: "arhivistul de astăzi este mai bine
instruit şi calificat ca oricând, dar este frecvent privit mai degrabă ca un custode
al arhivelor prăfuite, decât ca un membru al lumii academice sau al comunităţii
locale, competent şi cu o educaţie superioară. Cercetarea şi publicarea sunt căi
de a demola această concepţie eronată" 8 •
Legătura dintre istoric şi arhivist este veche şi mentalitatea istoricului a
influenţat puternic atât concepţia arhivistului cât şi activitatea sa reală. Istoricul
şi arhivistul american Lester J. Cappon considera că principalul motiv al
înrudirii dintre istoric şi arhivist este legat de interesul comun pentru păstrarea
şi conservarea patrimoniului cultural, al civilizaţiei. Pe de altă parte el observa
că lipsa formelor de pregătire profesională pentru arhivişti făcea ca până de
curând cei mai mulţi arhivişti să provină din rândurile istoricilor, ceea ce fireşte,
a influenţat gândirea lor profesională 9 •
William J. Orr urmărea evoluţia funcţiei arhivistului în societate şi
aprecia că "departe de a fi constant, rolul arhivistului s-a transformat spre a face
faţă schimbărilor istorice şi condiţiilor culturale". Dacă până la sfârşitul
secolului al XVIII-lea arhivele aparţineau regilor şi instituţiilor privilegiate, iar
arhivistul era un functionar sau un jurist, după aceea lucrurile s-au schimbat:
"Revoluţia Franceză a transformat fundamental scopul şi funcţia arhivelor, prin
deschiderea lor către un public mai larg şi facilitarea utilizării lor în cercetarea
istorică. Începutul secolului al XIX-lea, cu romantismul său şi predilecţia pentru
ţinuturi exotice şi epoci îndepărtate, a încurajat de asemenea arhivistul să
devină istoric". De aici, autorul citat remarca existenţa în Europa a unei
dualităţi funcţionale a arhivistului "de custode şi interpret al izvoarelor
istorice". Astfel, mai adaugă Orr, în Franţa şi mai ales în Germania, scrierea
istoriei locale a fost mult timp privită ca fiind apanajul acestei profesii", iar
"multe arhive europene alocă încă un anumit timp săptămânal, pentru
cercetări 1e personale" 10•

8

Ibidem, p. 300.

9

Lester J. Cappon, The Archival Profession and the Society of American Archivists, "The
American Archivist", voi. 15, nr. 3/1952, p. 196.
10
William J. Orr, Archival training in Europe, în "The American Archivist", voi, 44, nr.
111981, p. 27.
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lumea vede cu ochi buni însă separarea istoriei de arhivistică,
chiar dacă nu pun la îndoială independenţa acestei profesii. Bemdt Fredriksson
sesizează un pericol mare în ruperea legăturilor cu istoria şi încearcă să explice
importanţa perspectivei istorice în aprecierea valorii documentelor de arhivă.
"Profesia de arhivist este clar legată de perspectiva temporală: avem grijă de
documentele de ieri şi le facem utilizabile pentru cei de azi. Avem grijă de
informaţia produsă azi spre a o face utilizabilă pentru cei de mâine. Aceasta este
o misiune ce necesită o profundă înţelegere a perspectivei timpului şi a
consecinţelor sale pentru înţelegerea informaţiei produse în alte timpuri. Aceste
studii de istorie sunt o parte esenţială a educaţiei arhiviştilor, nu pentru a învăţa
numele şi datele regilor, dar pentru a obţine perspectiva timpului. Trebuie să
existe o legătură funcţională între ştiinţa arhivistică şi istorie, dar această
conexiune poate arăta diferit în viitor faţa de cea de acum. Era un lucru obişnuit
să alegi directorii în arhive dintre istoricii profesori. Cred într-un viitor apropiat
în care directorii arhivelor vor fi selectaţi dintre doctorii şi profesorii de ştiinţă
Nu

toată

arhivistică" 11 •

Hugh Taylor, apreciază că întelegerea rolului arhivistului va suferi
în era informaţională, iar ideea de istoric-arhivist va trebui
abandonată în favoarea utilizării doar a termenului de arhivist, chiar dacă
activitatea lor diferă de la un loc la altul. El înţelege prin termenul de istoricarhivist acel profesionist capabil să explice, prin formaţia sa academică, drumul
documentului, dar care trebuie să aibă în vedere şi celelalte conexiuni cu alte
domenii. Chiar dacă e limpede că evoluţia societăţii informaţionale va
transforma activitatea arhivistului, Taylor consideră că o formare de tipul
istoricului este totuşi necesară: "Cei care nu au o formaţie iniţială în istorie, ar
trebui să fi absolvit o disciplină cu o componentă retrospectivă, chiar daca nu
este istorică per se" 12 •
Terry Cook abordează şi el relaţia arhivistului cu istoria, pornind de la
analiza unor lucrări apărute în Canada în anii '70 ai secolului trecut, dar şi de la
constatările sale personale. În acei ani se răspândise concepţia că arhivistul este
un istoric eşuat, iar educaţia arhivistică, "o farsă"; absolventul de istorie avea
nevoie doar de o ucenicie la locul de muncă şi deprinderea unor abilităţi
funcţionăreşti şi putea deveni rapid un arhivist. Era perioada când instituţia
arhivelor se organiza în Canada şi era nevoie de mulţi arhivişti. Spre sfârşitul
modificări

11

Bemdt Fredriksson, The Changing Role of Archivists in the Contemporary Society, în
"Coma"nr. 1-2/2002, p. 42.
12
Hugh A. Taylor, Throgh the Minefield, în "Archivaria", nr. 21/1985-1986, p. 181.
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acelui deceniu însă, situaţia trecuse spre extrema cealaltă; acum educaţia
istorică era considerată dooar unul "din cele opt domenii de cunoaştere
specializată şi abilităţi", cum afirma primul preşedinte al organizaţiei
profesionale a arhivistilor canadieni, citat de Terry Cook. Ca urmare, noii
arhivişti nu mai erau la curent cu tendinţele actuale ale istoriografiei canadiene,
iar asta nu părea deloc să-i deranjeze. Iar autorul nostru remarcă: "Ce stimulent
există pentru a ţine pasul cu noile evoluţii istoriografice, dacă istoria este
respinsă ca o parte esenţială a meseriei arhivistului?". Cook exprimă în
continuare ideile sale privind necesitatea studierii istoriei pentru împlinirea
corespunzătoare a atribuţiilor arhivistului: "în primul rând tehnicile de cercetare
ale istoricului sunt esenţiale pentru arhivistul care lucrează cu colecţii mari şi
doreşte să producă inventare dar şi istorii administrative, care vor stimula
cercetarea academică, şi vor ridica standardul ştiinţific". Pentru arhivist este o
mare satisfacţie, consideră Cook, să vadă cercetătorii adunaţi să studieze
subiectele propuse, să cerceteze documentele pâna atunci inaccesibile, iar
aceasta presupune şi o apropiere a arhivistului de lumea cercetătorilor, de
utilizatorii informaţiei din arhivă. Toate instrumentele realizate de arhivist
pentru a uşura munca de cercetare în arhive (ghiduri, inventare etc.), trebuie să
ţină cont de nevoile reale ale utilizatorilor. În egală măsură este importantă
această relaţie dintre istorici şi arhivişti în perspectiva planurilor de achiziţii ale
arhivelor; arhivistul trebuie să fie la curent cu "trendul" cercetării istorice
pentru a cunoaşte ce tip de documente, din ce domenii de activitate, vor fi
solicitate în anii următori la sala de studiu. Or aceasta se poate realiza numai în
condiţiile în care arhivistul menţine o relaţie funcţională cu mediul academic 13 .
Revenind asupra acestei probleme câţiva ani mai târziu, arhivistul
canadian critica noua tendinţă de transformare a arhivistului într-un funcţionar
(records manager), conectat la o anume corporaţie, demers văzut ca anticultural şi anti-istoric. El amintea însă că documentele dincolo de importanţa lor
oficială, practică, pentru care sunt create şi păstrate o anumita perioadă, au şi o
valoare ce este definită în timp, o valoare istorică, care pentru a fi descoperită
"necesită cunoştinţe istorice şi metode de cercetare istorice". Arhiviştii, în
concepţia sa, trebuie nu doar să participe la conferinţele istoricilor, să
urmărească publicaţiile lor şi să le trezească interesul pentru anumite zone de
cercetare, dar să menţină legătura cu cercetarea istorică şi metodologiile
specifice acesteia. Deigur anumite abilităţi pot fi împrumutate din alte domenii
(biblioteci, ştiinţe politice, I.T., lingvistică, etc.), dar ei nu vor fi dominaţi de
13

Terry Cook, C/io: The Archivist 's Muse? ",în "Archivaria", nr. 5/1977-1978, pp. 198-200.
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aceste diferite domenii de activitate. Pe de altă parte arhivistul poate face
cercetări istorice şi poate publica, desigur, dar în timpul său disponibil, iar
calităţile sale profesionale îi pot fi de folos în această activitate. Dornici să
obţină recunoaşterea independenţei profesiei lor, unii arhivişti au proclamat o
rupere de istorici (acţiune pe care Terry Cook o compară cu ingratitudinea
filială caracteristică adolescenţilor), ceea ce nu trebuia să presupună însă şi
negarea originii comune a celor două profesii 14 •
Despre activitatea arhivistului în calitate de cercetător a scris un articol
interesant şi David Mycue, privind retrospectiv perioada de peste patru decenii
de când profesia de arhivist se desprinsese de cea de istoric. Desigur e vorba de
cele două opinii existente în mai toate şcolile sau centrele de arhivistică. Una
este cea din punctul de vedere al administratorului de arhivă, ce consideră că
arhivistul este "în slujba cetăţeanului"şi are atâtea sarcini de rezolvat încât nu-i
mai poate rămâne timp şi pentru cercetările sale istorice. În aceeaşi gândire, unii
sfătuiesc pe arhivişti să se consacre studiilor ce privesc organizarea şi evoluţia
creatorului de arhivă, având în vedere că lucrează chiar cu documentele sale.
Cealaltă opinie, opusă, este susţinută de alţi arhivişti şi istorici, iar autorul
articolului îl citează pe Waldo Leland spunând: "este adevărat că arhivistul are
de rezolvat multe probleme tehnice, dar această necesitate nu trebuie să-I
transforme într-un tehnician". Analizând ponderea celor două opinii în lumea
arhiviştilor, David Mycue (el însuşi trecând prin activităţi de istoric, arhivist şi
bibliotecar) constata că majoritatea o formează cei care nu ţin să-şi vadă numele
tipărit în publicaţii de specialitate şi nu îi deranjează prea mult dacă sunt
consideraţi funcţionari sau tehnicieni. Din păcate, în mediul academic american,
constata autorul citat, arhivistul este considerat cu o pregătire inferioară,
incapabil să facă cercetări serioase, lucrări de sinteză şi, deci, nepotrivit pentru a
deveni profesor. Ciudat este că, aşa cum scrie autorul nostru, profesia de
arhivist a apărut acolo prin eforturile Asociaţiei Istorice Americane, iar în
Europa lucrurile stau altfel, un profesor putând trece în arhive şi chiar reveni
apoi la catedră, fără a pierde din prestigiu, ba chiar apreciind îmbogăţirea
.
. 1 15
expenenţei sa e .
Considerând la rândul său că arhivistul trebuie să facă şi cercetare
istorică, autorul citat invocă apoi experienţa unor instituţii cunoscute; se poate
14

Terry Cook, From Informa/ion to Knowledge: An Intellectual Paradigm for Archives, în
"Archivaria", nr. 19/1984-1985, pp. 32-35.
15
David Mycue, The Archivist as Scholar: A Case for Research by Archivists, în "Georgia
voi
7
(1979),
nr.
2.
art.
4,
pp.
10-12.
Archive",
http://digitalcommons.kennesaw.edu/georgia_archive/vol7 /iss2/4 (accesat la 30.07.20 18).
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acorda, de exemplu, o zi pe lună arhiviştilor pentru a lucra la propriile proiecte,
astfel că în doi ani s-ar putea realiza o monografie a unei instituţii creatoare de
arhivă. El mai sugerează că temele de cercetare ar putea fi aprobate de
conducerea arhivei, iar munca de cercetare apreciată periodic. Cât despre
subiectele abordate, ele nu trebuie să fie doar de domeniul istoriei, ci şi al
genealogiei, biblioteconomiei sau dreptului. Câştigul ar fi de ambele părţi,
consideră Mycue, pentru că arhivistul care a cercetat în amănunt activitatea
unui creator de arhivă, organizarea şi interacţiunile sale cu alţii, va înţelege mai
bine fondul de arhivă pe care îl prelucrează, va evalua în cunoştinţă de cauză
documentele acelui fond 16 •
Profesoara americană Mattie Russell, cu o bogată activitatea atât în
istoriografie cât şi în arhivistică, vorbea la o reuniune a arhiviştilor din Atlanta,
în noiembrie 1982, despre influenţa istoricilor asupra profesie de arhivist în
S.U.A. acelor vremuri. Ea considera atunci că unii istorici credeau că arhiviştii
ignorau rădăcinile comune ale profesiei lor; în fapt poate o parte din ei, dar cea
mai mare parte "recunoşteau indivizibilitatea misiunii comune a arhiviştilor şi
istoricilor, în păstrarea şi diseminarea cunoştinţelor istorice". În articolul
publicat ulterior ea îl citează pe Herman Kahn, unul din fondatorii Societăţii
Arhiviştilor Americani, care considera că atâta vreme cât arhivele au caracter
istoric, "pregătirea în istorie şi cercetarea istorică este esenţială pentru orice
arhivist". La rândul ei, Russell considera că nu exista substitut pentru istorie în
pregătirea arhivistului. Şi aceasta nu atât pentru cunoaşterea evenimentelor şi
datelor istorice, folositoare şi ele profesiei; dar, "mai important, pentru că o
pregătire academică solidă în studii istorice, oferă perspectiva de care este
nevoie pentru evaluarea acelor arhive ce se păstrează şi în descrierea lor". Tot
astfel arhivistul va înţelege şi ce îi va interesa pe istoricii şi cercetătorii din
urma sa. Concluzia sa în privinţa aceasta era limpede: "Conducerea pe care
istoricii au asigurat-o întotdeauna în dezvoltarea şi administrarea arhivelor în
această ţară, în publicarea patrimoniului nostru documentar, precum şi în chiar
profesia de arhivist, dovedeşte şi ea că arhiviştii trebuie în primul rând să fie
istorici" 17 .
Terry Cook analizează într-un articol activitatea lui Kaye Lamb la
conducerea arhivelor canadiene şi remarcă importanţa deosebită acordată
pregătirii istorice a arhiviştilor. Pornind de la ideea că pentru a evalua corect
16

Idem, p. 13.
Mattie U. Russell, The Influence of Historians on the Archival Profession in the United
States, în "The American Archivist", voi. 46, nr. 3/1983, pp. 278, 283.
17
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documentele de arhivă, este necesar ca arhivistul să fie la curent cu tendinţele
din istoriografie, Lamb angaja cu precădere absolvenţi de studii istorice, care
erau apoi încurajaţi să participe la conferinţe de istorie locală şi naţională, să
intre în legătură cu cercetători din mediul academic, dar şi să facă propriile
cercetări istorice, să publice, spre a dobândi o cât mai bogată experienţă. Se
avea în vedere concepţia conform căreia, astfel arhivistul va cunoaşte mai
înainte tendinţele din cercetarea istorică şi ca urmare va aprecia în cunoştinţă de
cauză valoarea documentelor pe care le va păstra pentru cercetătorii viitorului 18 •
Acelaşi Terry Cook explică într-un alt articol modul în care arhivistul se
implică in interpretarea documentului de arhivă. Pornind de la un eseu scris de
Joy Parr în 1995, ce atenţiona că interpretarea documentului începe nu din
momentul în care istoricul îşi notează ideile, ci din acela când decide ce anume
dosare sau documente citeşte, din totalul celor cunoscute de el, Cook afirmă că
interpretarea istorică a documentului începe de fapt când arhivistul decide ce
păstrează din documentele supuse selecţionării 19 ; cu siguranţă aşa este, iar asta
nu face decât să ne dovedească încă o dată ce importantă este pregătirea
arhivistului, fireşte, în primul rând cea istorică.
Poate că cea mai bună explicaţie a specificiului istoric al activităţii
arhivistului vine tot de peste ocean, de la un "records manager", care sesiza
exact linia dintre cele două activităţi (ale arhivistului şi ale unui "records
manager"), ce par identice: "în vreme ce sunt similare în multe privinţe, servesc
unor scopuri diferite... Arhivistul serveşte scopurilor cercetătorului, ale
istoricului şi posterităţii, pe când "records managerul" lucrează pentru
necesităţile unei afaceri, motivată de profitul urmărit şi interesată doar de
informaţiile ce îi pot proteja profitul sau interesele organizaţiei respective.
Altfel spus, "records managerul" este de fapt un administrator al afacerii iar
arhivistul este un istoric ... Arhivistul trebuie să înţeleagă că un "records
manager" consideră că îşi depăşeşte atribuţiile când se preocupă de arhivele
istorice, sau chiar de documente ce ar putea deveni istorice" 20 .

18

Terry Cook, An Archival Revolution: W Kaye Lamb and the Transformat ion of the Archival
Profession, în "Archivaria", nr. 60/2005, p. 204.
19
Terry Cook, Landscape ofthe Pasi: Archivists, Historians and the Fightfor Memory, public
lecture in Madrid, 23 june 2010. https://www.mecd.gob.es/.. ./conferencia-terry-cook.pdf accesat
la 03.08.2018.
20
G.F. Brown, în "The Archivit and tne Record Manager's Viewpoint", citat de George
Bolotenko, în Instant Professionalism: To the Shiny New Men ofthe Future, în "Archivaria", nr.
2011985,p.153.
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Conferinţa anuală

a Asociaţiei Arhiviştilor din Canada din 2003 a avut
ca temă centrală de dezbateri legătura dintre cunoaşterea istorică şi munca
arhivistică. Analizând şi el această problemă, Tom Nesmith nota câteva idei
publicate în anul următor şi din care vom reţine şi noi unele aprecieri.
Profesorul de studii arhivistice de la Universitatea din Manitoba, atrăgea atenţia
că există "atât aspecte actuale importante ale activităţii arhivistice, cât şi
valoroase tipuri de cunoaştere, altele decât cea istorică. Iar cunoaşterea istorică
academică nu poate fi privilegiată, ca singura sursă a cunoaşterii istorice, deşi
este una foarte importantă. Cunoaşterea arhivistică (aflată încă la început) este o
modalitate nouă, distinctă de tip de cunoaştere". Pornind pe firul istoric, autorul
citat remarca faptul că până la jumătatea secolului al XX-lea arhiviştii se
ocupau doar de documente mai vechi de un secol, ceea ce i-a făcut fireşte, să se
considere cercetători ai istoriei, ca şi cei ce activau în universităţi sau institute.
Pe măsură ce instituţiile de arhivă au început să preia documente mai recente,
cunoaşterea istorică nu mai era de folos în aprecierea importanţei lor; am putea
spune chiar că aşa a apărut interesul pentru istoria contemporană, a cărei
metodologie nu se fixase încă. Iar unii arhivişti au început să elaboreze lucrări
de cercetare istorică, în particular, cee ce era bine văzut în epocă. În acelaşi
timp însă, pe măsură ce activitatea arhivistică se diversifica, practica se
îmbunătăţea, apăreau şi noţiunile teoretice necesare, ceea ce contribuia la
consolidarea unui drum propriu pentru profesia de arhivist. Chiar dacă formaţia
istorică era în continuare necesară în activitatea arhivistică, apăreau şi arhivişti
ce nu aveau o educaţie istorică deosebită, dar stăpâneau metodologia de lucru,
aveau idei despre teoretizarea acestei activităţi şi ca urmare, dintre ei au început
să fie aleşi cei ce urmau să conducă instituţiile de arhive. Influenţa metodologiei
istorice a scăzut şi ea: arhiviştii în cea mai mare parte au considerat că trebuie
să organizeze materialul arhivistic pornind de la cunoaşterea organizării şi
activităţii creatorului, pe când istoricii doreau o sistematizare
a fondului
corespunzând temelor de cercetare istorică pe care le aveau atunci în vedere.
Fireşte, prima opinie a prevalat, iar profesiunea arhivistică şi-a dovedit
independenţa. Toate acestea în contextul în care în Canada (unde scria autorul),
dar nu numai acolo, se constata o "întoarcere la arhive", cum scria Carolyn
Steedman, în cadrul mai larg al revenirii interesului pentru istorie. Nesmith
crede că e "greu de găsit un domeniu al activităţii umane care să nu-şi aibă
istoricii săi. Cât despre viitorul arhivelor, autorul îl vede complicându-se, astfel
că arhivistul nu va putea să se descurce în noianul informativ decât pe baza
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unor cunoştinţe din multiple surse şi domenii, astfel că nu se va mai limita la
cunoaşterea şi metodologia istorică 21 .
Într-un articol publicat în anul 1991, Ştefan Hurmuzache realiza o
analiză a metodelor de formare profesională a arhiviştilor români, folosite până
atunci. În perioada 1924-1950, în România fiinţase Institutul de Arhivistică din
Bucureşti, care formase specialiştii pentru Arhivele Statului. După acea dată,
s-a format o secţie în cadrul Facultăţii de Istorie a Universităţii din Bucureşti, ai
cărei studenţi, spunea regretatul Şt. Hurmuzache, "primeau, conform planurilor
şi programelor de învăţământ universitar, în primul rând noţiuni de istorie a
României şi istoria universală şi prea puţine noţiuni de teorie şi practică
arhivistică, de ştiinţe auxiliare ale istoriei şi de limbi străine vechi şi paleografii,
de limbi moderne, în comparaţie cu cerinţele puse în faţa unui nou angajat al
DGAS <cum se numea instituţia arhivelor atunci>". Supraîncărcarea
programei, dar şi lipsa profesorilor de specialitate, a dus la eliminarea din
programă a cursurilor de ştiinţe auxiliare precum: grafologia, codicologia, dar şi
istoria instituţiilor şi geografia istorică sau dreptul administrativ. Revenim la
articolul citat, reţinând următoarele rânduri, ce explică minusurile şi plusurile
din pregătirea arhiviştilor români, a generaţiei care acum părăseşte scena.
"Rosturile sociale ale instituţiei noastre - scria Şt. Hurmuzache - au impus
angajarea personalului de specialitate din rândurile absolvenţilor de la
Facultatea de Istorie şi Filologie - limbi străine. Rezultatele lor în muncă au
arătat că istoricii nu ştiau limbi străine, iar filologii nu ştiau istorie. De aceea
s-au încercat după 1965 forme de pregătire profesională cu profil arhivistic cursuri generale de istorie, de istoria instituţiilor, raportate la documentele de
arhivă, cursuri de limbi vechi şi moderne însoţite de seminarii de paleografie
pentru descifrarea şi analiza textelor şi cercuri de studii în care specialiştii erau
obligaţi să prezinte comunicări sau referate prin care contribuiau la dezvoltarea
unor cercetări istorice, de ştiinţe auxiliare sau de teorie şi practică arhivistică,
multe dintre ele publicate în <Revista Arhivelor>"22 •
Rezumând, putem observa multe similitudini în teoria şi practica
arhivistică de la noi, din Europa şi de peste ocean. Şi aici şi în alte părţi
arhiviştii au provenit în cea mai mare parte din rândul absolvenţilor de istorie,
iar mulţi dintre ei au continuat să-şi manifeste interesul faţă de studiile istorice,
cercetând şi publicând rezultatele activităţii lor, oarecum suplimentare. Pe de o
21

Tom Nesmith, What 's History Got to Do With It?: Reconsidering the Place of Historical
Knowledge in Archival Work, în "Archivaria", nr. 57/2004, pp. 7, 9, 20, 27.
22
Ştefan Hurmuzache, Câteva gânduri despre formarea profesională a arhiviştilor, în "Revista
Arhivelor", nr. 411991, p. 522.
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parte un arhivist bine documentat asupra specificului documentelor dintr-un
domeniu sau dintr-o regiune, va înţelege mai bine fenomenele istorice şi va
selecta mai uşor dosarele ce urmează să le cerceteze. Pe de altă parte activitatea
sa cotidiană nu-i poate permite să acorde timp suficient pentru proiecte mai
ample de studii istorice. Se poate ocupa însă cu cele mai bune rezultate de
domenii legate de istoria creatorului de fond, a administraţiei locale sau
centrale, iar arhiviştii din structurile judeţene ale arhivelor noastre pot fi cu
siguranţă cei mai îndreptăţiţi să se ocupe de istoria locală, privită în toate
aspectele ei. Din această activitate are de câştigat atât arhivistul, care desfăşoară
o activitate plăcută lui, cât şi instituţia arhivelor, care va beneficia de
îmbunătăţirea continuă a pregătirii arhivistului, ce se va reflecta apoi în
valoarea crescută a instrumentelor de lucru pe care acesta le va întocmi, a
expoziţiilor pe care le va organiza, dar şi în imaginea publică superioară a
arhivelor.
Este cert însă că astfel de arhivişti cu formaţie şi mai ales cu tendinţe de
cercetători în istorie, vor fi din ce în ce mai puţini. Informatizarea arhivelor va
aduce, poate, o categorie de profesionişti ai tehnologiei informaţiei, atât de
căutaţi în lumea de azi. În ce măsură instrumentele de cercetare întocmite de ei
vor fi mai bune decât cele realizate de vechii arhivişti cu formaţie istorică,
rămâne de văzut. N-ar fi exclus însă ca viitoarele inventare (sau alte forme de
descriere şi re găsire a informaţiei, dacă uniformizarea nu va da rezultate) să fie
reduse la enumerarea unor cuvinte cheie, care pun atât de multe probleme şi
astăzi utilizatorilor de informaţii de pe internet; iar aici acţionează o altă formă
de selecţionare, de prioritizare a rezultatelor căutărilor. Criterile după care
această valorificare se realizează nu au mult de a face cu valoarea documentaristorică aşa cum o înţelegem noi astăzi.
Rămâne însă un subiect de urmărit în evoluţia sa viitoare, iar în
aprecierile noastre trebuie să ţinem cont şi de ceea ce este mai bine pentru
instituţia arhivelor.
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în statele occidentale
depozitelor de arhivă alternative la noi

şi apariţia

Dr. Peter MOLDOV AN
The Concept of Intermediary Archive in the Western Countries and
the Occurrence of the Alternative Archive Storage in Romania
Summary
The objective of this material is to reveal the circumstances under which the
intermediary Archives in the Europe's Westem countries and the US have been
founded. World War II bas also had its consequences in the Archives' world with
certain institutions ceasing their existence and even some states' reorganisations.
Suddenly there was a need for decongesting the registry offices storage space particularly those of the state's central institutions - by replacing ali these documents
in preliminary intermediary storages. The first form of preliminary storage of the
documents created by the state central institutions, named "Record centres" have been
founded in the US and the UK.
The second part of this material concems the path Romania took regarding the
privatisation ofthe administration ofthe bankrupt commercial companies as well as of
the former state companies archives, which have been closed.
Key Words: intermediary Archives, archivist, Bundesarchiv, closed archives, OEPSA

Practica arhivistică ne arată că în evoluţia lor istorică, Arhivele şi
arhivele au cunoscut momente de cotitură provocate de transformările din
societate. Bunăoară, atmosfera liberală din ultima treime a secolului al XIX-lea
a stimulat dorinţa publicului de a avea acces la izvoare arhivistice, surse ale
adevărului istoric. Se nasc, astfel, serii lungi de ediţii de documente istorice impresionante prin volum şi calitate tipografică - culese din Arhive
instituţionale sau din colecţii de arhive particulare. Astăzi, în era informaţiei ce
circulă cu o viteză fără precedent, principala provocare pare a fi digitalizarea
arhivelor istorice sau cel puţin a documentelor de mare interes pentru public.
Este considerată soluţia ideală, menită scopului ca izvoarele de arhivă să poată
fi vizualizate şi cercetate în mediul on-line, fără a mai fi necesară deplasarea la
locul de păstrare a lor. Cele două momente mai sus amintite flanchează
cronologic un alt moment de cotitură plasat în secolul XX, în deceniul de după
ultimul război mondial, subiect a lucrării noastre. Acesta pretindea, la rândul
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lui, soluţii inovatoare. De astă dată miza a fost garantarea unei evaluări
arhivistice profesioniste a materialului de arhivă cu scopul să se asigure
transmiterea către viitorime a izvoarelor istorice relevante.
Al Doilea Război Mondial a produs consecinţe şi în plan arhivistic. O
serie de instituţii şi-au încetat activitatea, au loc chiar reorganizări statale.
Arhivele de stat au fost puse în situaţia de a prelua cantităţi uriaşe de arhivă,
peste capacitatea lor fizică de cuprindere şi de administrare. După estimările
făcute prin anii 1950-60, doar un procent de 5-1 O % din actele predate
Arhivelor, aveau valoare arhivistică. În acelaşi timp, volumul mare de acte
create de instituţiile centrale umplu spaţiile arhivei de registratură, apar
dificultăţi în gestionarea lor, inclusiv în folosirea lor pentru lucrări curente 1•
S-a ivit nevoia de a se decongestiona spaţiile de depozitare a
registraturilor - în principal a instituţiilor de stat centrale - prin depunerea
actelor acestora în depozite preliminare, intermediare. Depozitarea urma să se
producă nu oricum, ci prin asigurarea ciclului de viaţă al actelor şi prin
garantarea evaluării arhivistice a acestora după expirarea perioadei de 30 de ani
de protecţie a datelor. Un principiu esenţial a fost acela de a găsi soluţii
economicoase pe termen lung, în avantajul statului. În acest sector, în mod
poate surprinzător, dar exemplar pentru o etică a capitalismului în statele cu
lungi tradiţii capitaliste, capitalismului i se arată limitele. Sau, dacă vrem, statul
puternic îşi protejează interesul public. În lumea occidentală nu se află în uz
practica prin care actele create de către instituţiile statului să fie încredinţate
spre păstrare unor societăţi economice private. Atributul administrării
patrimoniului arhivistic al statului, cu competenţele şi responsabilităţile ataşate,
revine Arhivelor de stat.
Primele forme de depozitare preliminară a actelor create de instituţiile
centrale ale statului, denumite "centre de depozitare a actelor" (records centre),
au fost organizate în spaţiul anglo-saxon, în SUA şi Marea Britanie. "Limbo" a
fost denumit în anii 1950 sistemul implementat la Londra, denumire ce se dorea
simbolică pentru noul tip de depozitare temporară. Statele occidentale ale
Europei continentale au preluat modelul. În Franţa apare centrul/depozitul de
prearhivare (centre/depot de prearchivage). În Germania, Italia, Spania,
Portugalia2 etc. Inovaţia instituţională a fost denumită "Arhivă intermediară3 ".
1

Mâjtenyi Gyorgy, Mik6 Zsuzsanna, Szab6 Csaba, Az atmeneti lewHtdr. Lehetoseg amely
Magyarorszagon is majdenem mindenkinek kedvezo lenne, în Leveltari Kozlemenyek, voi. 77,
nr. 2/2006, p. 5.
2
Ibidem.
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Există diferenţe

în modul de organizare a Arhivelor intermediare de la
un stat la altul, determinante fiind practicile şi tradiţiile arhivistice locale. Tot
atunci însă sunt prezente câteva principii şi caracteristici comune. Sunt destinate
să deservească instituţiile centrale ale statului, cu preponderenţă ministerele.
Excepţia notabilă vine din Statele Unite ale Americii unde există nu mai puţin
de 12 Arhive intermediare, din care două sunt federale iar restul sunt răspândite
pe teritoriile statelor, având competenţe regionale. De regulă, Arhiva
intermediară a fost amplasată în apropiere de capitală, eventual în suburbiile
acesteia, cu intenţia ca la nevoie, să poată fi accesată rapid de instituţia
predătoare de acte. Sunt cazurile Fontainebleau/Paris, Hayes/Londra, St.
Augustin/Bonn, Dahlwitz-Hoppegarten/Berlin sau Suitland/Washinghton 4 • Ele
pot prelua şi arhiva instituţiilor publice care şi-au încetat activitatea, fără
successor.
Un alt numitor comun al Arhivelor intermediare este capacitatea mare
de depozitare. O singură Arhivă intermediară, cu complexul ei de depozite,
poate prelua între 20.000 şi 85.000 metri liniari (m.l.) de arhivă 5 • De aici curg o
serie de avantaje pentru interesul comun, cum ar fi, de pildă, posibilitatea de a
administra într-un singur loc şi aplicând reguli uniforme, un mare volum de
arhivă, acestui scop fiindu-i dedicat un personal mai puţin numeros însă cu
calificare înaltă.
Franţa a optat, imediat după război, pentru sistemul aşa-numitelor
"misiuni arhivistice" ce funcţionau pe lângă ministerele guvernului francez.
Arhivistica românească a reţinut un episod interesant de la jumătatea secolului al XIX-lea,
referitoare la intenţia introducerii unor procedee ce sunt asemănătoare unor principii ce
guvernează Arhivele intermediare din zilele noastre. Vasile Alecsandri, marele poet şi
dramaturg, în calitate de conducător al Arhivei Principatului Moldovei, întocmeşte, în anul
1851, un "proiect pentru regularea Arhivei Statului". Fiind localul Arhivei Statului umplut până
la refuz cu depunerile provenite de la instituţiile centrale moldovene, Alecsandri propune
desemnarea unui loc intermediar între instituţii şi Arhivă unde să fie transportate actele "mai
puţin lucrătoare". În acest depozit secundar urma să se facă lucrarea "grea şi delicată" a
desfiinţării actelor "potrivit instrucţiunilor ce se vor stabili" şi după ce toate actele se vor
cerceta cu "luare aminte". Localul propriu-zis al Arhivei trebuia folosit doar pentru depunerea
arhivelor şi documentelor ce "au a se păstra pentru totdeauna". Din nefericire, remarcabilul
proiect al lui Alecsandri a rămas doar pe hârtie (a se vedea Gh. Ungureanu, Vasile Alecsandri,
în Figuri de arhivişti, Bucureşti, 1971, p. 53: p. 55 ; Emilia Poştăriţă, Depozite intermediare de
arhivă, în Buletin de documentare arhivistică, nr. 2/l972, p. 54).
4
Măjtenyi Gyorgy, Mik6 Zsuzsanna, Szab6 Csaba, op.cit. p. 6.
5
Cu referire la spaţiile de depozitare în contextul prezentării Arhivei Federale a Germaniei, a se
vedea: Peter Moldovan, Bundesarchiv - instituţie modernă şi eficientă prin strategii şi soluţii
inteligente(!), în: Revista Arhivelor, nr. 112008, p. 429.
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Arhivele Naţionale franceze au delegat specialişti proprii în cadrul mai multor
ministere. Ei administrau întreaga arhivă a unui minister, efectuând mai mult
decât activitate de evaluare arhivistică. În timp, câteva misiuni arhivistice din
ministere s-au transformat în Oficii de arhivă de sine stătătoare, iar în anul 1982
s-a înfiinţat Serviciul misiunilor arhivistice, în intenţia coordonării unitare a
activităţii misiunilor arhivistice. Acelaşi traiect spre autonomie l-a avut şi
Centrul de la Fontainebleau. Înfiinţat iniţial pentru a îndeplini funcţiile unei
arhive intermediare, păstra actele create de către ministere începând cu anul
1958. Îsi schimbă denumirea în 1986 când devine Centrul Arhivelor
Contem~orane (Centre des Archives Contemporaine) 6 •
Nevoia găsirii unor soluţii alternative care să conducă, în primul rând, la
decongestionarea registraturilor ministerelor din Germania Federală, şi care să
ajute la degrevarea Arhivei Federale (Bundesarchiv), a apărut către sfârşitul
anilor 1950. În 1961 s-a dat în folosinţă sediul Bundesarchiv din Koblenz, dar
depozitele ei s-au umplut repede datorită restituirilor de arhivă obţinute din
SUA şi Marea Britanie 7 • Ideea organizării unei Arhive intermediare
(Zwischenarchiv) germane şi principiile de funcţionare, au fost gândite şi apoi
expuse de arhivistul Rudolf Schatz, în cadrul unei lucrări ample dedicate
administrării actelor create de instituţiile statului, lucrare publicată în anul
1961 8 • Ideea lui a fost îmbrăţişată de Arhiva Federală care, în acelaşi an, a
depus la Ministerul de Interne, o solicitare de înfiinţare a unei Arhive
intermediare. Doi ani mai târziu, Parlamentul a aprobat existenţa şi edificarea
noii structuri instituţionale. La începutul anului 1965, cea dintâi Arhivă
intermediară şi-a deschis porţile la Bad Godesberg, lângă Bonn. O a doua
Arhivă intermediară, de asemenea special construită acestui scop, şi-a început
activitatea în 1971 la St. Augustin!Hangelar. Ea a foat extinsă cu noi depozite în
anul1979 9 .
Prin funcţiile ce i-au fost acordate, Arhiva intermediară se aşază în
Germania în spaţiul de interferenţă dintre instituţiile creatoare de arhivă şi
Arhiva Istorică. Organizaţional, Arhiva intermediară a fost de la începuturile
6

Mâjtenyi Gyorgy, Mik6 Zsuzsanna, Szab6 Csaba, op.cit. p. 7-8.
Friedrich P. Kahlenberg, Das Zwischenarchiv des Bundesarchiv. Institut ion zwischen Behorde
und Archiv, în Archivalische Zeitschrift, 64 ( 1968), p. 29-30.
8
Rudolf Schatz, Behordenschriftgut, Aktenbildung, Aktenverwaltung, Archivierung. 1961, 383 p.
9
O nouă Arhivă intermediară a fost construită la Dahlwitz/Hoppegarten, lângă Berlin, în anul
1997. Odată cu reunificarea Germaniei, guvernul federal şi majoritatea ministerelor federale
s-au mutat de la Bonn la Berlin. În anii 1970, o Arhivă intermediară fusese organizată la
departamentul Arhivei militare din Freiburg, ea deservind Ministerul Apărării.
7
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este în continuare, direct subordonată Arhivei Federale germane, fiind o
structură externă a acesteia. Au fost risipite astfel temerile apărute în interiorul
breslei, care vorbeau despre riscul ca Arhiva intermediară să se rupă de legătura
cu Arhiva Istorică şi să devină o instituţie cu destin propriu. În unele state s-a
urmat această cale. Am văzut mai sus exemplul Franţei, şi acesta nu este
singular. În SUA şi Marea Britanie, contactul dintre Arhivele Naţionale şi
Arhivele intermediare se întâmplă doar la nivelul conducerilor 10 •
Subordonarea faţă de Arhiva Federală germană, a stabilit competenţele
şi limitele de competenţă ale Arhivei intermediare. Aceasta este, înainte de
toate, un prestator de servicii către ministerele federale. Cele două Arhive
intermediare, St. Augustin/Hangelar şi Dahlwitz!Hoppegarten, preiau anual,
circa 5.000 m.l. de acte de la majoritatea autorităţilor centrale federale 11 • Arhiva
intermediară asigură administrarea fondurilor de arhivă însă instituţiile
creatoare de arhivă, depunătoare, rămân proprietarele actelor depuse, până la
expirarea termenului de păstrare a documentelor. Arhiva intermediară
garantează confidenţialitatea informaţiei, documente din fondul unui creator de
arhivă nu vor fi accesate de o altă instituţie fără a avea aprobare din partea
instituţiei proprietare.
Arhiva intermediară trebuie să aibă capacitatea ca în termen de chiar şi
24 de ore să pună la dispoziţia instituţiei depunătoare eventualele dosare
solicitate. Arhiva intermediară împrumută anual ministerelor solicitante un
număr de circa 10.000 de unităţi de păstrare 12 • Uneori, volumul de dosare cerut
de ministere este atât de mare încât maşina de serviciu a Arhivei intermediare
operează două curse pe zi pentru a le transporta. O statistică întocmită în anul
1978 a arătat că, în acel an, cel mai mare număr de dosare a fost cerut de
Ministerul de Justiţie urmat de Ministerul de Finanţe 13 •
O altă competenţă pe care o deţin arhiviştii de la Arhiva intermediară, pe
lângă aceea a preluării actelor instituţiilor centrale, însoţite de inventare de
preluare, este munca cu instituţiile creatoare de arhivă. Ei consiliază şi îndrumă
sale,

şi

°Friedrich P. Kahlenberg, op.cit., p. 39.

1

11

Mathias Rest, Die Zwischenarchive des Bundes im Spannungsfeld zwischen Sicherung und
Nutzung, în Archive und Forschung. Referate des 73. Deutschen Archivtags 2002 in Trier,
Siegburg, 2003, p. 206.
12
Heinz Hoffmann, Behordliche Schrifigutvervaltung. Ein Handbuch for das Ordnen,
Registrieren, Aussondern und Archivieren von Akten der Beh6rden, Miinchen, 2000, p. 367.
13
Inntraut Eder-Stein, Gerhard Johann, Das Bundesarchiv-Zwischenarchiv. Aufgaben,
Funktionen und Unterbringung, în Der Archivar, nr. 32/1979, p. 293.
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instituţiile

de stat în legătură cu administrarea arhivei curente şi a modului de
întocmire a Nomenclatorului arhivistic.
Trebuie evidenţiat că arhiviştii de la Arhiva Istorică a Arhivei Federale
(Bundesarchiv) au păstrat responsabilitatea asupra evaluării şi descrierii
arhivistice a actelor depuse la Arhiva intermediară, după expirarea termenelor
lor de păstrare. Un singur arhivist poate evalua şi descrie o sută de unităţi de
păstrare pe zi, aici înţelegând procesul de stabilire a valorii permanente, precum
şi consemnarea cuprinsului. Anual, sunt de evaluat circa 50.000 de dosare.
Evaluarea se face prin consultarea fiecărei piese în parte. Principiile care stau la
baza evaluării sunt cele general acceptate, se analizează competenţele, funcţiile,
rolul şi poziţia pe care instituţia creatoare de documente le are în societate 14 •
În această formulă, colegii de la Arhiva intermediară au sarcini limitate,
ei doar pregătesc actele pentru operaţiunea de evaluare arhivistică, la îndemnul
arhivistului evaluator. Ulterior, tot ei casează actele fără valoare arhivistică iar
documentele cu valoare permanentă le predau Arhivei Istorice din cadrul
Bundesarchiv 15 • Arhivei Federale i s-a acordat încă din anul 1954 dreptul de a
casa acte create de ministere, rară valoare arhivistică. Iniţial, ministerele au
manifestat rezervă faţă de dreptul unei instituţii străine in interiorul lor. Crearea
Arhivei intermediare a înlăturat definitiv această problemă.
La momentul înfiinţării celei dintâi Arhive intermediare în RFG, se afla
în uz o schemă prin care ministerele puteau opta pentru maxim patru termene de
păstrare: O (Null), 10 ani, 30 ani şi "L". Acest din urmă termen indica faptul că,
în mod excepţional, se putea alege un alt termen, cu condiţia ca acesta să
depăşească 30 de ani. În 1975, procedura a fost modificată. De acum,
ministerele aveau libertatea să fixeze termenul de păstrare a actelor, fără a se
raporta la vreo schemă prestabilită. 16 În general, există tendinţa ca ministerele
să opteze pentru termene de păstrare mari în defavoarea celor mici. De cealaltă
parte, lucrătorii Arhivei intermediare veghează încontinuu ca volumul de acte
pe care instituţiile doresc să o depună, să nu depăşească limita rezonabilului. Ei
cer instituţiilor depunătoare să aprecieze corect utilitatea actelor, atunci când
fixează termenele de păstrare. Nu se agreează tendinţa supralicitării termenelor
de păstrare, sunt reclamate argumente solide vizavi de termenele mari. De
altfel, termenele de păstrare care depăşesc 30 de ani trebuie justificate în mod
special.
14

Ibidem, p, 296.
Heinz Hoffinann, op.cit., p. 367-368.
16
lnntraut Eder-Stein, Gerhard Johann, loc. cit., p. 294.
15

434
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia XIII 1 2018

Interesul Arhivelor Federale este să preia cât mai curând documentele de
arhivă ale ministerelor. Arhivistul evaluator are astfel create şi asigurate bazele
pentru evaluare şi prelucrare arhivistică. Este important de subliniat că
arhivistul evaluator are puterea şi dreptul conferite de lege să supună evaluării
arhivistice actele ministerelor, chiar şi în condiţiile în care termenul de păstrare
a acestora nu a expirat încă 17 .
În viziunea lui Rudolf Schatz, dintre actele depuse la Arhiva
intermediară, cele dintâi vizate pentru casare ar fi cele cu termen de păstrare
zero 18 • Ele ar fi fost primele susceptibile a nu avea valoare arhivistică. La un
moment dat, din cele 80.000 de unităţi arhivistice încredinţate Arhivei
intermediare, circa 22.000, adică 27 ,5%, au fost predate cu termen de păstrare
zero. Însă presupunerea iniţială a procentului mare de acte fără valoare din
categoria celor cu termen de păstrare zero, ce, implicit, urmau a fi casate, nu a
fost confirmată de practică. Cel puţin 30% din actele acestei categorii au fost
găsite ca având valoare arhivistică, în urma evaluării arhivistice 19 . În acelaşi
timp, arhiviştii Arhivei intermediare urmăresc ca spaţiile de depozitare să nu fie
încărcate în mod nejustificat. În situaţiile în care lipsa valorii arhivistice a
anumitor documente sau grupuri de acte din categoria celor cu termen de
păstrare zero e evidentă, ei decid ca acestea să poată fi casate direct la sediul
instituţiei care le-a creat20 •
Sub aspectul principiilor ce definesc conceptul de termen de păstrare a
documentului, asistăm la o abordare net diferită în practica arhivistică germană
şi în arhivistica românească. În practica germană, termenele de păstrare, de la
cel minim (termen zero) până la cel maxim (de regulă, 30 de ani) privesc
exclusiv perioada în care, foarte probabil, actul ar putea fi "reinterogat" de
instituţia care 1-a creat, pentru nevoile sale practice. Procesul de evaluare
intervine ca o etapă următoare în ciclul de viaţă a documentului. Singurul
acreditat cu dreptul de a stabili valoarea arhivistică, respectiv lipsa valorii
arhivistice a documentului, este arhivistul specialist din cadrul Arhivei Istorice
a Arhivei Federale. După expirarea termenului de păstrare, el supune analizei
dosar după dosar, de la termenul de păstrare cel mai mic la cel mai mare, pentru
a hotărî care dintre ele vor fi depuse la Arhiva Istorică, devenind Izvoare
istorice, şi care vor fi eliminate ca fiind lipsite de valoare arhivistică.
17

Mathias Rest, op.cit., p. 204.
Rudolf Schatz, op.cit., p. 220.
19
Friedrich P. Kahlenberg, op.cit., p. 35.
20
Heinz Hoffmann, op. cit., p. 367.
18
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La noi, începând cu anul 1996, anul apariţiei Legii Arhivelor, legiuitorul
a transferat competenţele de stabilire a termenului de păstrare şi implicit a
valorii actului creat în registraturile instituţiilor de stat şi a organizaţiilor
private, de la arhivistul din reţeaua Arhivelor Naţionale la arhivarul/arhivistul
(acolo unde ei există) sau responsabilul cu arhiva instituţiei creatoare de
documente. Nomenclatorul arhivistic, întocmit de către fiecare înstituţie de stat
sau organizaţie privată, fixează termene de păstrare temporare şi permanente.
Acesta se constituie totodată în instrument de evaluare arhivistică. După
expirarea termenului de păstrare temporar înscris în nomenclator, documentele
respective se casează de către instituţia creatoare fără ca, în principiu, acest
proces să impună o evaluare suplimentară a fiecărei unităţi de păstrare în parte.
Arhivistul care aprobă la faţa locului listele/inventarele de selecţiomare are la
dispoziţie două principale opţiuni legale. Fie optează pentru modalitatea
minimală şi atunci se rezumă la a verifica concordanta dintre termenul de
păstrare şi conţinutul înscrise pe coperta unităţii de păstrare (de regulă, dosar),
şi cele menţionate în inventarul de selecţionare. Fie optează pentru varianta
maximală şi atunci deschide şi răsfoieşte dosarele cu termen de păstrare
temporar propuse spre eliminare pentru a verifica dacă nu cumva acestea conţin
21
informaţii cu "valoare ştiinţifică"
ce le-ar face demne să fie păstrate
permanent.
Aprecierea noastră este că modelul german de evaluare arhivistică (care
se "procesează" cu ajutorul Arhivei intermediare) are calităţi superioare prin
virtuţile sale suplimentare. De pildă, prin existenţa Arhivei intermediare, sunt
create condiţiile ca în procesul de evaluare arhivistică să se aplice principiul
"fondului integral". Accesul deodată al arhivistului evaluator la întreaga arhivă,
îi dă acestuia posibilitatea să vadă în ansamblu gradul de importanţă a instituţiei
depunătoare şi, implicit, să stabilească cu mai multă obiectivitate valoarea sau
lipsa de valoare a actului de registratură.
În construcţia imaginată de Rudolf Schatz, instituţiile centrale ale
statului, în principal ministerele, nu urmau a fi singurele beneficiare ale
serviciilor Arhivei intermediare. El sugera înfiinţarea de Arhive intermediare şi
în teritoriu, în slujba, de pildă, a autorităţilor locale 22 • Ca pildă, ideea fost
preluată de Arhiva orăşenească Mannheim încă în anul 1966. În cadrul
instituţiei a fost înfiinţat un compartiment distinct, de arhivă intermediară. Deşi
21

Termen utilizat în Norme tehnice privind desfăşurarea activităţilor în Arhivele Naţionale,
1997, p. 67-68, art. 141.
Rudolf Schatz, op.cit., p. 222-223.

Bucureşti,
22
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adăpostită

cu Arhiva istorică, arhivei intermediare i-au fost
alocate spaţii separate, astfel că ea funcţionează după principiile acceptate ale
unei Arhive intermediare 23 .
sub

acelaşi acoperiş

La noi, în primele două decenii de după schimbarea regimului comunist,
se produc mutaţii radicale în materie de administrare a arhivei la creatorii de
documente administrative. Trecerea de la statul totalitar cu o economie
centralizată la un stat a cărui economie funcţionează după principiile pieţei
libere a produs tulburări şi în planul administrării arhivelor. Cele mai afectate
au fost arhivele întreprinderilor înfiinţate, în majoritate, la începutul perioadei
socialiste (unele mastodont, cu mii de muncitori angajaţi). Începând cu anii
1990, sute de întreprinderi şi-au închis porţile, altele s-au scindat, rezultând
multiple societăţi comerciale. Mai puţin afectate au fost arhivele instituţiilor
publice de stat. Însă şi aici s-au operat numeroase reorganizări şi restructurări,
funcţia de arhivar existentă în schema de organizare, dispare.
Se poate spune că pe parcursul anilor 1990 s-a produs o bulversare a
arhivelor create de întreprinderile de stat şi de alte instituţii în epoca
comunismului, comparabilă prin consecinţe, cu anii ultimului război mondial.
Arhivele Naţionale ale României nu au avut capacitatea de a pune la adăpost
documentele cu valoare arhivistică ale întreprinderilor [alimentate şi desfiinţate,
din cauza lipsei spaţiilor de depozitare. Situaţia lipsei cronice a unor depozite
spaţioase şi utilate modem trenează în continuare. S-ar fi impus ca statul român,
în calitate de proprietar al acelor bunuri, să gândească şi să implementeze o
strategie prin care arhivele să fie puse la adăpost şi să se asigure prelucrarea
arhivistică a documentelor. Trebuie menţionat un precedent de succes: la
începutul anilor 1990 s-a reuşit, în toată ţara, punerea la adăpost, în mare
măsură, şi astfel salvarea impresionantei cantităţi de arhivă create de structurile
PCR şi de organizaţiile sale de masă.
După perioada de bulversare, lucrurile au început să se reaşeze. La
începuturi, prelucrarea arhivelor la instituţiile creatoare de arhivă, în vederea
selecţionării actelor cu termen de păstrare expirat, a fost efectuată de persoane
întreprinzătoare care, cu preponderenţă, lucrau sub acoperişul unui PF A. De
multe ori, aceste persoane proveneau din rândul acelora care lucraseră ca
arhivari la întreprinderi sau instituţii de stat şi care, fie erau pensionari, fie şi-au
pierdut locul de muncă în urma restructurărilor survenite.
23

Ulrich Niess, Das Mannheimer Zwischenarchiv. Eine Bilanz der ersten dreijJig Jahre, 1996,
p. 137-159,passim.
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În procesul de lichidare judiciară a întreprinderilor şi firmelor
[alimentate, legiuitorul a prevăzut obligaţia administratorului judiciar de a pune
la adăpost arhiva unităţii. În acest sens se alocau sume din fondul de lichidare.
Au fost întreprinzători care au oferit spaţii de depozitare. Astfel apar la noi
germenii practicii capitaliste în administrarea arhivelor create de organizaţiile
de stat.
În anul 2006 statul are o iniţiativă care la momentul acela a provocat
surprindere şi controverse în sânul breslei arhiviştilor, dar care privită prin
prisma evoluţiilor ulterioare, apare ca lăudabilă. Decizia în regim de urgenţă a
fost cauzată de faptul că tot mai mulţi cetăţeni, ajunşi pensionari, se porniseră să
obţină certificate privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurări
sociale, în contextul legislaţiei privind recalcularea pensiilor. OUG nr. 39/2006
stabilea colectarea tuturor statelor de plată de către Arhivele Naţionale. În acest
sens, în cadrul instituţiei urma să se înfiinţeze un compartiment specializat
înzestrat cu personal specializat suficient şi dotat cu spaţii de depozitare 24 •
Primul pas a fost făcut: numărul posturilor din organigrama Arhivelor din
teritoriu a fost încărcat, fiind aproape dublat. S-au făcut tatonări pe teren pentru
identificarea, în scopul achiziţionării, a unor imobile adaptabile la funcţionarea
ca depozite de arhivă. Au fost vizate clădiri dezafectate ce au aparţinut MApN.
Arhiviştii au fost surprinşi de decizie, deoarece statele de plată nu au,
prin lege, statut de documente cu valoare istorică, aşadar nu sunt incluse în
Fondul/Patrimoniul Arhivistic Naţional. Se considera că astfel, principiile de
evaluare arhivistică, încetăţenite în practica arhivistică românească au fost
forţate. Privind retrospectiv, perspectiva se schimbă dacă realizăm că în
numeroase cazuri, din arhiva de odinioară a unei întreprinderi, s-au mai păstrat
numai statele de plată. Ele capătă astfel valenţe de document istoric, putând
oferi date relevante despre anvergura şi importanţa unităţii, despre ierarhia
personalului etc. În anul 2009 un alt guvern a şters din organigrama Arhivelor
posturile acordate, dar niciodată bugetate, în anul 2006, anulând practic şansele
de materializare ale prevederilor Ordonanţei 39.
Direcţia spre care se îndrepta soluţionarea problemei păstrării arhivelor
care conţineau acte ale căror termene de păstrare temporare nu expiraseră,
create de instituţii ale statului care şi-au încetat activitatea sau de societăţi
comerciale şi organizaţii cu capital privat, a fost jalonată de existenţa, în prima
parte a anilor 2000, a unor depozite de arhivă private de mare capacitate de
Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 3912006 pentru modificarea şi completarea Legii
Arhivelor Naţionale nr. 1611996, publicată în "Monitorul Oficial" nr. 486 din 5 iunie 2006.
24
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depozitare, precum Compania Română de Arhivare de la Turda sau o alta la
Braşov. Însă intrarea oficială în scenă a acestora şi a altora similare, este
validată abia în anul 2013 odată cu Legea 138 care modifică şi completează
Legea Arhivelor Naţionale 25 .
Legea consacră posibilitatea permutării către întreprinzătorii privaţi a
administrării documentelor de arhivă cu termen de păstrare temporar, create de
către instituţiile statului care şi-au încetat sau nu activitatea şi de către
societăţile comerciale sau organizaţiile cu capital privat. Operatorilor economici
autorizaţi în prestarea de servicii arhivistice (OEPSA) le sunt conferite prin lege
competenţe care au aparţinut exclusiv Arhivelor Naţionale, devenind astfel
concurente acestora. OEPSA pot presta servicii de păstrare, conservare,
restaurare, legătorie, utilizare a documentelor cu valoare practică. Ele sunt
prezente şi pe tărâmul exclusivist al evaluării arhivistice, bunăoară ele au drept
de prelucrare arhivistică şi exersează acest drept efectuând selecţionarea
documentelor la instituţii de stat sau la societăţi private, precum şi asupra
documentelor preluate. Unele OEPSA sunt implicate în organizarea de cursuri
pentru calificarea în ocupaţia de arhivist sau de arhivar (oferta Companiei
Stefadina e ilustrativă în acest sens).
Prin Legea 138/2013 a fost "autentificată" o situaţie de fapt care
producea consecinţe de ani buni. Raportat la direcţia spre care s-a orientat din
start administrarea actelor societăţilor comerciale falimentate, intrarea în
legalitate a OEPSA este o soluţie de etapă. România a optat, la fel ca alte state
din fostul bloc comunist, precum Ungaria, să încredinţeze unor societăţi
comerciale private administrarea unor arhive create de structuri ale statului, ne
gândim aici la arhivele fostelor întreprinderi din perioada comunistă. După cum
am văzut mai sus, în ţări cu tradiţie capitalistă neîntreruptă, statul păstrează
exclusivitatea în administrarea actelor proprii, adică a arhivelor produse de
instituţiile de stat.
Au rămas unele situaţii problematice cărora e necesar ca în viitor să li se
găsească rezolvare. Ştiut este faptul că majoritatea instituţiilor publice, în
special unităţile administrativ-teritoriale, extemalizează operaţiunea de
selecţionare a actelor proprii. Implicarea OEPSA în acest proces va trebui să
lase urme în actele întocmite de comisia de selecţionare a instituţiei care
propune lucrarea de selecţionare. OEPSA va trebui să garanteze prin semnătură
în procesul-verbal de selecţionare sau în acte adiţionale, asupra calităţii muncii
25

Legea 13812013 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996,
în "Monitorul Oficial" nr. 253 din 7 mai 2013.
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executate. Arhivistul verificator al lucrării de selecţionare la faţa locului ar
relaţiona cu reprezentantul OEPSA care a contractat lucrarea.
O altă situaţie ce trebuie urmărită cu atenţie este cea legată de soarta
documentelor cu termen de păstrare permanent, adică cu valoare istorică,
existente într-o arhivă ce urmează a fi preluată de OEPSA. Legiuitorul a stabilit
că OEPSA preia actele cu valoare practică, iar Arhivele Naţionale pe cele cu
valoare istorică. În majoritatea judeţelor, Arhivele Naţionale sunt în incapacitate
de a prelua documente din cauza lipsei spaţiilor de depozitare. În aceste
împrejurări, OESPA sunt cele care vor trebui să acorde atenţie şi adăpost
documentelor cu valoare istorică existente în arhivele preluate. E posibil ca
interesul lor în acest sens să fie mic.
Arhivele Naţionale au elaborat o Strategie aprobată de Guvernul
României în anul 2015, ce este planificată a fi implementată în perioada anilor
2015-2021. Este prevăzută inclusiv creşterea capacităţii de depozitare prin
construirea sau amenajarea de noi depozite de arhivă. Materializarea
obiectivelor strategice este o condiţie sine qua non pentru ca menirea instituţiei
Arhivelor să nu fie abandonată şi înlocuită cu o poziţie de resemnare, similară
celei formulate de arhivistul Gh. Ungureanu cu referire la bilanţul unor
conducători ai Arhivei Statului din Iaşi, de pe parcursul secolului al XIX-lea:
"Condiţiile istorice în care au trăit şi lucrat, nu le-au fost întotdeauna prielnice
să facă mai mult" 26 .

26

Gh. Ungureanu, op.cit., p. 45.

440
https://biblioteca-digitala.ro

INHONOREM

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

Profesorul, arhivistul şi istoricul Ioan

Ciută

la 90 de ani

Mihaela CHELARU
Ioan

Ciută

s-a

născut

la 16 iunie 1928,

în satul Bahna, comuna Bahna, judeţul

Neamţ,

fiind al treilea copil al familiei Elena şi
Gheorghe Ciută. Clasele primare le-a urmat în
perioada 1935-1939 la Şcoala Bahna, deoarece
în satul Arămeşti, unde se mutaseră părinţii, nu
exista şcoală.
În primele patru clase primare 1-a avut
învăţător pe Constantin Platon. "În clasa întâi,
în trăistuca ţesută de bunica Zavastiţa îmi
puneam plăcuţa de grafit, abecedarul şi cârpa
de şeters plăcuţa" 1• La recomandarea
învăţătorului Platon, a urmat clasele I-IV de
liceu (1939-1943) la Liceul Comercial din
Roman. În vara anului 1943, a susţinut examen
de capacitate la Liceul Comercial din Bacău,
unde a început frecventarea cursurilor clasei a
V-a de liceu. În clasa a VI-a s-a pregătit în particular, iar clasa a VII-a (19451946) a reluat cursurile la Liceul Comercial din Roman. În perioada 1947-1950,
a urmat cursurile învăţământului superior la Academia de Înalte Studii
Comerciale şi Industriale "Regele Mihai I" Cluj-Napoca, cu sediul la Braşov,
rară a susţine examen] de stat. La îndemnul profesorului de istorie din liceu se
înscrie, în toamna anului 1950, la Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii
"Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, absolvind-o în anul1955.
După la terminarea facultăţii a primit repartiţie la Filiala Bacău a
Arhivelor Statului, unde, timp de 7 ani a fost arhivist principal şi, uneori,
locţiitor al şefului filialei, desfăşurând activităţi pe mai multe planuri:
îndrumare şi control la unităţile creatoare de arhivă, ordonarea şi inventarierea
documentelor din depozite, efectuarea unor cercetări arhivistice şi istorice de
importanţă generală şi, îndeosebi, locală. Anii cât a fos angajat la Arhivele
Statului i-au deschis "orizontul şi pofta spre o anumită cercetare istorică", însă
"dorinţa de a lucra cu elevii" îl determină să demisioneze şi să se angajeze ca
Jean Ciută, Reverberaţii memoriale sau jurnal al vieţii mele, Editura "Ion Borcea", Bacău,
2002, p. 16.
1
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profesor de istorie la Liceul Nr. 3 Bacău. A ocupat funcţia de director la Liceul
"Vasile Alecsandri" Bacău în perioada 1965-1969, după care se întoarce la
Liceul Nr. 3. Din anul 1977 până la ieşirea la pensie, la 1 septembrie 1990, a
fost profesor de istorie la Liceul "George Bacovia" (astăzi, Colegiul Naţional
"Ferdinand I"), obţinând rezultate deosebite cu elevii la concursurile şi
olimpiadele şcolare (16). A fost şef de catedră a profesorilor de istorie şi
metodist, voluntar al Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău.
La 15 iulie 1977, obţine titlul de doctor în istoria medie a României la
Facultatea de Istorie-Filosofie din cadrul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza"
din
· cu teza ieu/tura în Moldova Medievală.

Aspect de la lansarea volumului Apicultura în Moldova
Bacău, 13 aprilie 1994

În cadrul Societăţii de Şti"

Medievală,

Istorice - Filiala Bacău a desfăşurat o
activitate prodigioasă ca
secretar ştiinţific al Filialei
şi membru în Consiliul de
conducere pe ţară, căutând
să stimuleze valorile din
rândul
profesorilor
de
istorie din judeţ. A fost
preşedinte al Societăţii de
Istorie şi Retrologie Agrară
- Fililala Bacău între anii
1992-2008.
Căsătorit cu doamna
Stela Ciută, născută Pancu,
fostă
profesoară
de
Împreună cu nepoatele Lisa şi Sara după primirea
statistică
la
Liceul
titlului de "Cetăţean de Onoare" al municipiului Bacău Economic Bacău, au trei
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fete : Cristina- Georgeta- profesor de istorie, Stela-Ioana- medic, Bristenainginer chimist şi trei nepoţi: Sara,
Elisa, Christian.
Profesorul,
arhivistul,
istoricul Ioan Ciută a primit
numeroase diplome de onoare,
jubiliare, de excelenţă, disticţii,
dintre care amintim: diploma de
"Profesor evidenţiat", ordinul clasa
a III-a în aprilie 1983. Cea mai
importantă
recompensă
pentru
întreaga sa activitate este acordarea
titlului de Cetăţean de Onoare al
municipiului Bacău şi a cheii
oraşului (28 septembrie 2007).
A întocmit şi publicat peste
150 de articole de istorie şi
metodica-ştiinţifice în reviste şi
ziare naţionale şi locale: "Anuarul"
Institutului de Istorie şi Arheologie
"A.D. Xenopol" Iaşi, "Ateneu", Cu soţia şi nepoata Sara la Vatican, 2008
"Carpica", "Zargidava", "Acta
Bacoviensia" - Anuarul Arhivelor
Naţionale Bacău, "Gazeta Învăţământului", "Tribuna Şcolii", "Steagul Roşu",
"Drum Nou", "Deşteptarea",
"Ziarul
de
Bacău".
Menţionăm
câteva dintre
articolele
publicate
Obligafii/e
Moldovei
în
produse apicole fafă de
Poartă în secolele XVI-XVIII,
Evolufia apiculturii româneşti
din trecut şi de azi ",
" Contribufii privind mişcarea
teatrală
în oraşul Bacău
(1854-185 7), Starea de spirit
a băcăuanilor şi nemfenilor,
Lansarea volumului Bahna-Neamţ - străveche
Contribufia la Războiul de
aşezare de răzeşi, 24 februarie 1999
Independenfă,

Băcăuană,

Ştefaniada

Romanul la 600 de ani de existenfă documentară, Geniul
diplomafiei româneşti- Nicolae Titulescu, Gheorghe Brătianu- 50 de ani de la
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moarte, ConcepJia lui D.D. Pătrăşcanu privind reformele agrare din 1864 şi
1921, Unitatea şi Jndependenfa la români, reflectate în unele inscripJii istorice,
200 de ani de la luptele lui Napoleon Bonaparte de la Trafalgar şi Austerlitz,
Geneza dinastiei muşatine în Moldova, Omniprezenta regelui Carol 1,
Constatări de la mormintele Marucăi şi George Enescu din Cimitirul " Pere
Lachaise" din Paris, Spiritul iorghist privind vechea şi noua Europă, Din
istoria Basarabiei, Tripla semnificafie a Independenfei NaJionale - 1866-18771881, Noi consideraJii privind holocaustul evreiesc şi românesc, Concepfia
politică a lui Vasile Gh. Morfun, Vasile Pârvan în viziunea lui George
Călinescu, P.N.L. - 130 de ani de existenfă, Cutuma şi apicultura - mijloace de
educafie rurală.
De asemenea, a publicat şi volumele: Apicultura în Moldova Medievală,
Editura "Diacon Coressi", Bucureşti , 1994, Bahna-NeamJ - străveche aşezare
de răzeşi (în colaborare cu prof. dr. Ioan Mitrea), Editura "Diacon Coressi",
Bucureşti, 1994, Deceniul liberal băcăuan, Editura "Corgall Press", Bacău
1999, ReverberaJii memoriale sau jurnal al vieJii mele, Editura "Ion Borcea",
Bacău, 2002, Din şcoli învăfate şi-napoi la lume date, Editura "Ioana", Bacău,
2007.

Domnul profesor Ioan Ciută, omagiat la 90 de ani în cadrul celui de-al XXVI-lea
Simpozion Naţional de Istorie şi Retrologie Agrară, Bacău, 23 iunie 2018

La împlinirea frumoasei vârstei de 90 de ani, vă dorim multă sănătate,
de cei dragi. La mulţi ani, domnule profesor Ioan Ciută!

vă bucuraţi
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Istoricul şi arhivistul Alexandru Matei la 85 de ani
în slujba Arhivelor clujene peste 32 de ani
Dr. Vasile LECHINŢAN
Cu prilejul Centenarului Marii Uniri, am cercetat valorosul corpus de
documente medievale privind istoria României, în mai multe volume,
de la primul act păstrat despre
Transilvania, din anul de graţie
1074, până pe la 1370. Am
constatat, cu uimire, că noi,
românii, am fost practic excluşi
de la decizia politică a
Transilvaniei
şi
Ungariei
medievale
ŞI
un
întreg
păienjeni ş
de
documente
vorbeşte aproape exclusiv de
instituţii politice, administrative
şi religioase care nu erau ale
românilor: regat, voievodat,
dietă, arhiepiscopii, episcopii,
mănăstiri
cu averi uriaşe,
adevăraţi mari feudali ai epocii.
Şi astfel, fără instituţii
mari,
centrale,
care
sa-I
ocrotească, să vehiculeze cultură în mase mari ale poporului, fără drepturi
colective, românii au parcurs secolele întunecate croite de tirani , până la 1918.
De aceea, momentul Alba Iulia, de acum 100 de ani, este sublim pentru că a pus
capăt acestei tiranii şi a creat premisele fondării unor instituţii mari ale naţiunii
române. Printre aceste instituţii create atunci se numără şi Arhivele
Transilvaniei, înfiinţate la Cluj în 1920. Şi au fost oameni politici, intelectuali,
oameni de rând cu bun simţ, a fost o societate care chiar au crezut în destinele
prezente şi viitoare ale acestei instituţii. Să ne aducem aminte de un Ştefan
Meteş , care în interbelic a dezvăluit din praful Arhivelor mărturii ca nişte
nestemate despre românii clujeni, despre trecutul Clujului, apoi să ne amintim
de un suflet uriaş numit David Prodan, care a pus bazele coloanei numită Istoria
iobăgimii în Transilvania, coloanei de la bolta Istoriei Naţi onale numită Răscola
lui Horea, a celei numită Supplex Libellus Valachorum etc.
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Odată cu crearea instituţiei Arhivelor, lupta pentru construirea şi
integrarea ei, cu cel mai înalt standard de spiritualitate în societatea Clujului, nu
s-a încheiat. A trebuit ca istoricul Ştefan Meteş să lupte pentru sediul instituţiei,
marginalizată la început, în condiţii extrem de improprii, undeva pe strada
Horea şi pe actualul Bulevard 21 Decembrie 1989. A venit însă gândul bun de
aduce Arhivele în centrul Clujului, nu departe de Universitate, unde îi era de
fapt locul, pe strada Mihail Kogălniceanu nr. 1O. Dar, şi aici, clădirile erau
improprii pentru funcţionarea unei instituţii de o asemenea anvergură şi
importanţă. Intervine însă aici rolul unui atunci tânăr arhivist, devenit director,
de a da strălucire unui texaur-depozit al memoriei noastre naţionale dragi, un
intelectual extrem de încrezut, care a ştiut să ţină stindardul Arhivelor în
compania deosebit de onorantă a Universităţii clujene, a Academiei, chiar a
Uniunii Scriitorilor şi a lumii artistice (prin colaborarea la revistele "Tribuna" şi
"Steaua"), a Bibliotecii Centrale Universitare, a Bibliotecii Academiei. Pur şi
simplu a luptat cu numeroase inerţii şi a reuşit: a ridicat prin anii 1968-1970
actuala clădire nouă de pe Kogălniceanu 1O, cu patru etaje, cu o destinaţie
demnă de un asemenea templu al sufletului nostru istoric. Acel tânăr încrezut şi
răzbătător nu era altul decât arhivistul Alexandru Matei, pe care-I felicităm la
împlinirea vârstei de 85 de ani.
Am pornit, deci, de foarte departe, de la evocarea puzderiei de instituţii
ale Transilvaniei şi Ungariei medievale făcute fără noi şi contra noastră ca
"schismatici" şi ca români fără "lege", statut acordat din partea tiranilor, totul
pentru a releva importanţa instituţiilor astăzi şi nevoia de a le ocroti şi dezvolta
în continuare. Durere, însă, astăzi instituţia Arhivelor suferă enorm în ultimele
decenii de "democraţie", cu clădiri în ruină şi în prăbuşire continuă. Fac un apel
Academiei Române, universităţilor, uniunilor de creaţie, bibliotecilor să se
solidarizeze cu sora lor spirituală şi să nu o lase la urma urmelor interesului
politicienilor, care nu sunt deloc conştienţi de importanţa acestui tezaur.
Mi-e dor, aşadar, de spiritul "zidirii" instituţiei Arhivelor clujene. Pentru
că Ştefan Meteş, David Prodan şi alţi slujbaşi arhivişti au "zidit" Arhivele,
adunând tezaur după tezaur de fonduri documentare din toată Transilvania.
Apoi, Ion Mărcuş şi Alexandru Matei şi generaţia lor de arhivişti au contiuat
"zidirea", cu o aviditate ce numai o pasiune uriaşă o poate face, completând
tezaurul Arhivelor clujene. Şi astfel au putut veni să cerceteze la acest tezaur
"albine", care au dat istoriografiei, dar şi lingvisticii şi altor ramuri ale culturii
române o demnitate de care sunt mândru: David Prodan, Carnii Mureşan, Ştefan
Pascu, Nicolae Edroiu, Marius Porumb, Sigismund Jako, Attila T. Szabo.
Pompiliu Teodor, Ioan Aurel Pop, Liviu Botezan, Simion Retegan, Gelu
Neamţu, Gheorghe Iancu, Dumitru Suciu, Dumitru Pop, Ion Taloş, Teodor
Pavel, Marcel Ştirban, Octavian Şchiau, Ioan Bolovan, Mircea Popa, Avram şi
Susana Andea, Stelian Mândruţ, Teodor Tanco şi mulţi alţii pe care "i-am
prins" şi eu la Arhive. Arhivistul-director Alexandru Matei era mândru de
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această

intrare strălucită a instituţiei Arhivelor în circuitul marilor spirite de
atunci. Şi totul era într-o ambianţă de traseu ascendant al instituţiei, de forfotă a
unei ambianţe creatoare la nivel înalt şi de cumulare de bogăţii de documente.
Poate cel mai pitoresc moment din istoria de atunci a Arhivelor clujene este cel
al aducerii la sediu a imensului şi extrem de importantului fond documentar
·
·
Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla, care zăcea neordonat la

Ortodoxă, instituţia care 1-a salvat totuşi să nu se distrugă în momentul cunoscut
din 1948. Tânărul şî încrezutul atunci director Alexandru Matei, cu o pasiune
disperată pentru trecutul nostru, a trecut peste orice bariere şi a adus fondul la
Arhive, unde dragii şi merituoşii arhivişti I-au pus în ordine şi astfel a intrat
repede în circuitul cercetării. Dar cum a fost adus acest fond la Arhive - pentru
că nu s-a dat mijloc de transport - este ceva unic şi antologic în istoria
Arhivelor din ţară şi din Europa: s-a adus cu un căruţ mare din Piaţa actuală
Avram Iancu, pe străzile actuale Brătianu, Baba Novac şi Kogălniceanu, pe
unde a trecut astfel un trecut fabulos al unei instituţii de cult create la mijlocul
secolului al XIX-lea şi care cuprindea nord-vestul Transilvaniei până la
marginea cu Ungaria şi Maramureşul. Putea directorul Alexandru Matei să fie
funcţionar şi să se scuze că nu sunt mijloace de transport şi să nu salveze acest
tezaur, expus şoarecilor, infiltrărilor de ploaie, dar tânărul atunci Alexandru
Matei n-a fost funcţionar, a fost sufletul, chemarea şi conştiinţa
documentului şi de aceea îi zic, la aniversară, un sincer "La mulţi ani!"
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Un instrument de lucru necesar cunoasterii si
'
'
oraşului Sfântu Gheorghe

cercetării

istoriei

Vasile STANCU

În urmă cu cinci ani
scriam şi îmi exprimam
convingerea că "dr. Ioan
Lăcătuşu, este un nume
pentru [storia naţională a
tuturor românilor, un nume
care merită să se regăsească
în cartea de aur a neamului
românesc,
scris
cu
majuscule". Că am avut
dreptate, o dovedesc faptele
ŞI
realizările
sale
remarcabile din perioada
care a trecut de atunci, ani în
"amprentele
care
personalităţii
sale asupra
oamenilor,
locurilor
ŞI
evenimentelor din viaţa
comunităţii

româneşti

Ioan Llcitutu

Viaţa

pubUd din Sflntu
Glleoqhe- Covuaa

şi

naţionale au fost multiple,
vizibile şi de esenţă în
cercetării,
domeniile

valorificării

istone1,
culturii

ŞI

promovării
spiritualităţii,

şi unităţii

a românilor". O scurtă trecere în revistă a muncii
desfăşurate cu dăruire, pasiune şi consecvenţă în perioada cuprinsă între apariţiile
celor două volume dedicate personalităţii sale, anii 2012 şi 2017, volume apărute
în colecţia "Profesioniştii noştri ", ne înfăţişează un bilanţ pe care foarte mulţi
dintre noi nu-l poate realiza într-o viaţă. Doar în aceşti şase ani a alcătuit, îngrijit
şi coordonat nu mai puţin de 29 de titluri de tipărituri, dintre care: 8
de

acţiune
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reprezentând reviste cultural-ştiinţifice şi spirituale (Arta Carpatica, Buletinul
Ligii Cultural-Creştine "Andrei Şaguna", Forumul Civic al Românilor din
Covasna, Harghita, Mureş, Almanahul "Grai Românesc", Despărţământul
ASTRA Covasna-Harghita); cinci titluri privind istoria comunităţii româneşti din
aria sud-est transilvană (Genealogia familiei Colan, Strană de strigăt românesc,
Nicolae Iorga despre secui şi rostul lor intre români, Academicianul Horia
Colan la 90 de ani, Ofah Mihaly - un român maghiarizat "victimă colaterală" a
Marii Uniri) şi 16 titluri privind viaţa, activitatea şi opera unor personalităţi
contemporane, apărătoare ale identităţii româneşti pe aceste meleaguri, toate fiind
cuprinse în colecţia "Profesioniştii noştri" (Ion Micu, Ilie Şandru, Ioan Pleşa,
Constantin Catrina, Corneliu-Mihail Lungu, Gelu Neamţu, Lazăr Lădariu, Mihai
Trifoi, Nicolae Noica, Ioan Solomon, Valer Domeanu, Ion Ciurea-Weidner,
Valentin Marica, Doina Dobreanu, Vilică Munteanu, Mihai Suciu). La acestea se
adaugă prefeţele, argumentele, studiile introductive sau posfeţele redactate
pentru 21 de cărţi, autorii lor provenind din rândul comunităţii româneşti din
zonă - dr. Costel-Cristian Lazăr, dr. Sebastian Lucian Pârvu, prof. Valer V.
Vodă, pr. Ioan Tămaş Delavâlcele, prof. Florentina Teacă, prof. Mihai Trifoi,
prof. Corina Bărăgan Sporea, Valeriu Tănasă, prof. ing. Maria Peligrad, dr.
Viorica-Macrina Lazăr. În acelaşi timp, dr. Ioan Lăcătuşu a fost consultant şi i-a
fost solicitată colaborarea sau redactarea la un număr de cinci lucrări
ştiinţifice, precum: Slăbirea comunităţii româneşti din Covasna şi Harghita, de
Radu Baltasiu, Gheorghe Săpunaru, Ovidiana Bulumac, Editura Etnologica,
Colecţia cercetări sociologice, Bucureşti, 2013; Refugiaţi sătmăreni pe plaiuri
hunedorene 1940-1945, de Ioan Comeanu, Lacrima Teoc lstrăoan, Editura
Argument, Cluj-Napoca, 2013; Istoria jurnalismului din România in date.
Enciclopedia cronologică, coordonator Marian Petcu, Editura Polirom, Iaşi,
2012; Mănăstiri ortodoxe din judeţul Covasna, Editura Foton, Braşov; Mocanii
voineşteni, străjeri ai românismului in Arcul carpatic transilvan, de Florentina
Teacă, Editura Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2016. O altă parte a cercetărilor
sale, din ultimii cinci ani, s-au concretizat în cele 95 de studii ştiinţifice- 60 de
autor şi 35 în colaborare - care se regăsesc în 15 lucrări de specialitate şi 22 de
reviste şi publicaţii ştiinţifice (Acta Bacoviensia, Marisia, Anuarul Arhivelor
mureşene, Angvstia, Acta Carpatica, Pro Memoria 1940-1945, Sangidava,
Academica, Taină şi Comuniune, Taină şi Mărturisire, Monumentum, Cibinium,
Tradiţie, cultură, spiritualitate in Deda şi imprejurimi, Eroii Neamului, Origini,
Ştefadina ... file de arhivă, Tabor, Colocviile de la Nicu/a, etc.) apărute la Oradea,
Arad, Timişoara, Cluj-Napoca, Iaşi, Vaslui şi Bacău, Satu Mare, Baia Mare,
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Bistriţa,

Târgu Mureş, Constanţa, Bucureşti, Ploieşti, Vălenii de Munte şi
Craiova. La acestea adăugând cele 391 de articole cu tematică istorică,
sociologică, cultural-spirituală apărute în peste 30 de cotidiene şi periodice
locale, regionale şi centrale putem parţial dimensiona activitatea de cercetare şi
publicistică. Spun parţial deoarece, la conturarea potenţialului său ştiinţific şi al
valorificării acestuia trebuie să mai adăugăm şi cele 20 de manifestări ştiinţifice
pe care le-a organizat şi coordonat, printre acestea numărându-se: Sesiunea
Naţională de comunicări ştiinţifice "Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie,
cultură, civilizaţie"; Zilele "Andrei Şaguna", Zilele "Nicolae Colan",
Universitatea de vară Izvoru Mureşului - cele 15 expoziţii tematice organizate în
şapte locaţii din judeţele Covasna şi Harghita, sau cele 203 participări ca
referent, în 41 de localităţi din ţară, la sesiuni de comunicări ştiinţifice,
simpozioane, dezbateri, colocvii, conferinţe, evocări. Şi bilanţul nu ar fi complet
dacă nu am aminti şi despre cele 91 de interviuri acordate celor 18 posturi radioTV: Radio Târgu Mureş, Radio România Actualităţi, Trinitas, Vocea Basarabiei,
Renaşterea Cluj-Napoca, Radio România-Cultural, Radio Moldova - Chişinău,
Agerpres, Mediafax- Bucureşti, TVR Cluj-Napoca, Duna TV - Budapesta,
Societatea Elveţiană de Radio-TV, TVR Actualităţi, Antena 1, Antena 3, Digi TV
24, TVR 3 şi celor 11 publicaţii locale şi centrale, sau că referinţe despre
activitatea desfăşurată de Ioan Lăcătuşu după anul 2012 sunt făcute în 532 de
cazuri, pe care le cunoaştem, de peste 200 de autori-publicişti. Închei acest scurt
bilanţ de "cincinal", cu cele cinci volume de autor, care se adaugă celor 17

în anul 2012, adevărate surse de bogate informaţii pentru
de către specialişti, opinia publică şi generaţiile viitoare a
adevărului istoric despre ROMÂNI şi această parte de ţară. Fiecare dintre

publicate

până

cunoaşterea

acestea pun în faţa cititorului o anumită latură specifică vieţii comunităţii
din sud-estul transilvan, în credinţa şi speranţa că va fi înţeleasă corect
de societatea românească contemporană şi va reacţiona solidar la provocările
antiromâneşti ale unora dintre conaţionalii noştri. În acest sens, au apărut la
Editura Eurocarpatica din Sfăntu Gheorghe, sub semnătura dr. Ioan Lăcătuşu şi a
unor colaboratori de-ai săi, volumele: Repere identitare româneşti din judeţele
Covasna şi Harghita (împreună cu Erich-Mihail Broanăr), în anul 2014; Păstori
sufleteşti ai Sfintelor altare din Eparhia Covasnei şi Harghitei (împreună ErichMihail Broanăr şi Sebastian Pârvu), în anul 2015; Contribuţii documentare
privind istoria românilor transilvăneni (împreună cu subsemnatul), în anul 2016;
Biserică, stat, societate în regimul comunist (1945-1989). Intoleranţă şi
deznaţionalizare în Harghita şi Covasna (1940-1972) (împreună cu Stelian
româneşti
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Gomboş),

în anul 2017 şi Viaţa publică din Sfântu Gheorghe- Covasna (19/9/989). Cronologie, la începutul acestui an.
Privitor la volumul Viaţa publică din Sfântu Gheorghe - Covasna
(19/9-1989). Cronologie, apărut la Editura Eurocarpatica din Sfântu
Gheorghe, cu un Cuvânt de binecuvântare semnat de Ps Andrei, Episcopul
Covasnei şi Harghitei, prefaţă de Vasile Lechinţan şi postfaţă de Vasile
Stancu, este necesară o sumară explicaţie. În interviul acordat publicistei Oana
Mălina Negrea, pentru AGERPRES, în septembrie 2011, dr. Ioan Lăcătuşu
declara că un comitet de iniţiativă a luat hotărârea de a elabora "lucrarea intitulată
Sfântu Gheorghe- Sângiorgiu - 550 de ani de atestare ca oraş, care va reuni
informaţii şi documente de arhivă ce vor acoperi cele mai importante evenimente
ale devenirii oraşului. Totodată, va surprinde secvenţe din viaţa comunităţii
româneşti din zonă şi contribuţia acesteia de-a lungul timpului la dezvoltarea
urbei. Ioan Lăcătuşu a ţinut să menţioneze că, din păcate, acest ultim aspect,
referitor la comunitatea românească, este în mod repetat ignorat de autorităţile
locale. Din acest comitet de iniţiativă fac parte buni cunoscători ai locurilor şi
trecutului acestei zone şi au rămas surprinşi când au aflat de hotărârea
autorităţilor locale de a tipări în acest an trei lucrări doar în limba maghiară
despre istoria oraşului Sfântu Gheorghe. De asemenea, în pliantul editat cu
prilejul aniversării a 550 de ani, aproape că nu există informaţii despre
comunitatea românească din Sfântu Gheorghe, nici ca imagini şi nici ca text, de
aceea am decis să elaborăm această cronologie istorică", a declarat dr. Ioan
Lăcătuşu.

Folosind lucrările de referinţă din istoriografia românească, cercetările
anterioare din Arhivele Naţionale Covasna, din Arhiva Centrului Ecleziastic de
Documentare "Mitropolit Nicolae Colan" din Stăntu Gheorghe, studiile şi
lucrările cercetătorilor din întreaga ţară participanţi la Sesiunile Naţionale
"Românii din sud-estul Transilvaniei" sau ale altor manifestări ştiinţifice
organizate la nivelul judeţelor Covasna şi Harghita, ziarele şi revistele de
specialitate ale timpului, în limbile română şi maghiară, care sunt documente
sociale, fiind urme ale unei etape din evoluţia ţării, autorul a ajuns la
dimensiunile actuale ale cărţii în care-şi găsesc locul un număr de 4222
date/articole (2.469 - Cap. I, 168 - Cap. Il, 1.585 Cap. III), date care ne dau o
imagine corectă şi semnificativă a locului şi rolului comunităţii româneşti, alături
de secui/maghiari din această parte de ţară în primele şapte decenii ale epocii
contemporane. Volumul cuprinde informaţii despre o problematică cuprinzătoare,
respectiv despre: evoluţia populaţiei, mişcarea naturală şi migratorie a acesteia,
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structura

etnică, socială şi confesională

a locuitorilor,

administraţia publică

locală, viaţa politică, civică, culturală, confesională, instituţiile

de învăţământ,
mass-media, finanţe, bănci, industrie, prestări servicii, transport,
asistenţă socială, unităţi militare şi de ordine publică, sport şi timp liber, urbanism
şi gospodărirea teritoriului, patrimoniu, monumente de for public, personalităţi,
evenimente, dezastre naturale, fapte diverse etc.
Datele şi informaţiile selectate pentru celelalte epoci istorice sunt
arhisuficiente pentru a mai publica un volum comparabil cu acesta, care să
cuprindă întreaga evoluţie a oraşului de-a lungul celor cinci secole şi jumătate de
la atestarea sa documentară. Această istorie în date a oraşului Sfântu Gheorghe
devine astfel un instrument util de lucru destinat să servească deopotrivă
specialiştilor cât şi oricărui iubitor al adevărului istoric, la găsirea rapidă a celor
mai semnificative fapte ale istoriei comunităţii româneşti, a întregii comunităţi a
urbei sângheorghene, însoţite de succinte lămuriri asupra acestor evenimente.
Totodată este şi un valoros îndrumător pentru cercetătorii din domeniul istoriei
prin indicarea principalelor fonduri arhivistice care pot fi folosite în viitoarele
cercetări privind istoria localităţii, fiecare dată sau informaţie fiind însoţită de
sursa de documentare.
Mare parte din aceste informaţii au fost publicate de autor începând cu
numărul 713/7 septembrie 2012 şi în publicaţia Mesagerul de Covasna, sub titlul
"Perioada interbelică în Stăntu Gheorghe. Cronologie", în care apare un prim
fragment reprezentând evenimentele anului 1919, ca mai apoi, din nr. 104 7/31
ianuarie 2014, sub titlul "Din arhive adunate... Viaţa publică din Stăntu
Gheorghe, în anul. .. " să fie publicate, în serial, în anul 2014, 38 de episoade
cuprinzând evoluţia localităţii în anii 1920-1934, în 2015 - 41 de episoade
cuprinzând anii 1935-1953, iar în 2016 - 20 de episoade cuprinzând anii 19531989. Aşa cum ne arată şi titlul, cartea este o cronologie, adică o istorie a
desfăşurării în succesiunea timpului a faptelor şi evenimentelor petrecute în
localitatea Sfântu Gheorghe în epoca contemporană. Ea satisface în mare măsură
obiectivul pe care şi 1-a propus autorul- nevoia permanentă de informare rapidă
şi succintă a celor interesaţi de cunoaşterea adevărată a istoriei comunităţii
româneşti din oraş şi zona limitrofă precum şi a principalelor dimensiuni ale
convieţuirii interetnice româna-maghiare, cu specificul fiecărei perioade istorice,
cu momentele de convieţuire paşnică şi de dezvoltare şi transformare a oraşului
într-o aşezare urbană modernă, integrată organic În viaţa politică, economică,
socială şi culturală a României, dar şi momentele de maximă intoleranţă faţă de
cultură, sănătate,
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români, din anii ce au urmat Dictatului de la Viena şi din timpul Regiunii
Autonome Maghiare.
Din păcate, apărut într-un tiraj nesemnificativ, volumul pătrunde puţin,
atât în rândul marelui public din ţară, cât şi a în al acelei părţi din mass-media
interesată sau dirijată astăzi, din păcate, aproape exclusiv spre problemele
nesemnificative, artificiale, de calomniere sau negare a valorilor tradiţionale ale
societăţii româneşti în ansamblul său. Cu speranţa că această lucrare de istorie
contemporană a oraşului Sfăntu Gheorghe va fi completată cu istoria evoluţiei
sale de la prima atestare documentară până la momentul actual, ţin să-I felicit şi
să-i mulţumesc domnului dr. Ioan Lăcătuşu pentru uriaşa şi rodnica muncă
desfăşurată până în prezent în Arhivele Naţionale şi la masa de lucru, având în
vedere culegerea, selectarea şi redactarea informaţiilor puse la dispoziţia noastră
în acest necesar instrument destinat cunoaşterii şi cercetării trecutului unui
municipiu al României, pe care-I vrem tot mai mult înscris pe orbita înaltelor
valori ale civilizaţiei: de armonie interetnică, pluralism democratic, respectul
alterităţii, istoriei şi demnităţii celuilalt, căutarea punţilor de comuniune şi
conlucrare spre folosul întregii obşti, înlocuirea confruntării cu substrat etnic cu
întrecerea în domeniul creaţiei artistice şi ştiinţifice.
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Un important şi valoros volum de informaţii despre
problematica romano-catolicilor din Moldova
prezentată în mass-media maghiară
Vilică

MUNTEANU

Pentru
majoritatea
românilor necunoscători de
limbă
maghiară,
cu
deosebire a celor din
Moldova, dar nu numai,
volumul Romana-catolicii
din Moldova în mass-media
maghiară, apărut la Editura
Eurocarpatica
din
Sf.
Gheorghe, sub semnătura lui
Ioan Lăcătuş u, cu o prefaţă
de Anton Co şa şi o postfaţă
întocmită
de semnatarul
acestor rânduri , aduce un
important şi valoros volum
de informaţii despre modul
în care presa de limbă
maghiară
face campanie
aproape permanentă de a
prezenta " realităţi " despre
populaţia

romano-catolică

din Moldova, pe care o
consideră ca fiind veche
ci v ilizaţie
maghiară
în
această
parte
a
ţării ,
propunând tot felul de proiecte şi măsuri m vederea prezervării identităţii
acesteia prin sprijin material, învăţământ în limba maghiară, slujba în biserică în
limba maghiară , motivându-se că acest grup "neomogen de catolici" este de
fapt maghiar - "ceangăi " , "ceangăi-maghiari ", "grup maghiar de răsărit",
"leagăn al maghiarimii" - , care sunt discriminaţi de majoritari, nu s-au ridicat
intelectuali din rândul lor şi altele.
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Presa de limbă maghiară din Ungaria şi din România, mai ales cea din
Covasna şi Harghita de după anul 1989 publică, în mod constant,
articole, interviuri, reportaje, note etc., în care încearcă să demonstreze originea
ungurească a romano-catolicilor din Moldova, "cea mai periclitată parte din
cultura maghiară". Între altele, îşi propun: "să salvăm şi să protejăm comorile
lor: cultura lor străveche şi limba maghiară arhaică", susţinând că această
"cultură ceangăiască este o parte frumoasă, dar în acelaşi timp şi cea mai
periclitată din cultura maghiară", iar despre romano-catolici se afirmă că
"simpla lor existenţă este periclitată şi identitatea etnică şi comunitară este
contestată", fiind "supuşi de către majoritari unei asimilări necruţătoare" etc.
etc.
Volumul are meritul de a reproduce articole integrale ori extrase din
articole apărute în presa sus menţionată din perioada 2002-2017, traduse în
limba română, referitoare la problematica romano-catolicilor din Moldova,
tocmai pentru a pune la dispoziţia românilor care nu cunosc limba maghiară
opiniile şi teoriile vehiculate în aceasta. Articolele respective sunt prezentate
fără a fi comentate, lăsând cititorului posibilitatea de a aprecia şi a trage
propriile concluzii.
În partea a doua, sunt inserate mai multe studii şi articole apărute în
reviste de istorie, în presa cotidiană ori comunicări susţinute la diferite
manifestări ştiinţifice, întocmite de autorul volumului, dr. Ioan Lăcătuşu,
precum şi de alţi câţiva cercetători români, care, pe baza cercetării unui bogat
material documentar istoric, arhivistic, lingvistic, etnografic, sociologic, precum
şi prin chestionare în rândul populaţiei romano-catolice din Moldova,
argumentează identitatea românească a acesteia, identitate pe care înşişi
romano-catolicii moldoveni şi-o asumă. Sunt studii documentate, argumentate
ştiinţific, fără exagerări, care continuă, pe alte dimensiuni, cu noi argumente,
opera profesorului Dumitru Martinaş, cel care şi-a dedicat mare parte din viaţă
şi activitate găsirii răspunsului la întrebarea care 1-a frământat: Cine suntem noi,
romana-catolicii din Moldova? De asemenea, sunt evidenţiate manifestările de
prestigiu organizate anual de către Centrul Ecleziastic de Documentare
"Mitropolit Nicolae Colan", din subordinea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi
Harghitei, Centrul European de Studii Covasna-Harghita, Arhivele Naţionale
Bacău şi Universitatea de Vară "Izvorul Mureşului", în cadrul cărora a fost
dezbătută problematica romano-catolicilor moldoveni.
În Cuvântul lămuritor, autorul precizează că cititorii vor avea
posibilitatea să cunoască perspectiva maghiară asupra unei game largi de
probleme, precum: manifestări de solidaritate maghiară cu romana-catolicii
din Moldova, acţiuni de sprijin ale Ungariei şi ale liderilor maghiari din
România acordate "celei mai periclitate părţi din cultura maghiară", probleme
judeţele
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ale învăţământului în limba maghiară în comunitatea romana-catolicilor din
Moldova, demersuri pentru introducerea limbii maghiare ca limbă de cult,
aspecte ale vieţii comunitare ale asociaţii/ar "ceangăilor maghiari", eforturile
întreprinse în vederea internaţionalizării problemei romana-catolicilor din
Moldova prin includerea sa pe agenda de lucru a Uniunii Europene,
problemele referitoare la cercetările actuale întreprinse de mediile maghiare,
referitoare la" ceangăii maghiari" ş.a.
În acelaşi timp, pot fi surprinse şi alte aspecte, printre care:
continuarea cu aceeaşi cunoscută consecvenţă şi perseverenţă a strategiei
statului maghiar de sprijinire a identităţii, culturii şi limbii maghiare a
comunităţilor maghiare de pe "pământul ceangăiesc "; organizarea a
numeroase manifestări ştiinţifice, culturale şi civice destinate "ceangăilor
maghiari": sesiuni, simpozioane, conferinţe, cercetări etnografice, festivaluri,
baluri, serate etc; continuarea acţiunilor de exprimare a solidarităţii maghiare
cu "ceangăii maghiari" din Moldova: adoptarea "localităţi/ar maghiare
ceangăieşti de către autoguvernările maghiare transilvănene ", vacanţe şi
tabere pentru copii din zonă, organizarea "zilelor solidarităţii", a unor
pelerinaje, colecte etc.; continuarea sprijinirii de către Budapesta a
învăţământului în limba maghiară a romana-catolicilor din Moldova, aspecte
ale relaţiilor româna-maghiare, din perspectiva interesului Ungariei ş.a.
Din lectura articolelor rezultă faptul că întreaga strategie de "dăinui re
a maghiarimii din Ţinutul ceangăiesc" are la bază punctul de vedere al
istoriografiei maghiare referitor la aşa-zişii ceangăi maghiari din Moldova, iar
în planul acţiunii politice şi civice constituie o prioritate a statului ungar,
respectiv "o problemă a întregii naţiuni maghiare". Demersurile legislative şi
instituţionale întreprinse pentru realizarea acestei priorităţi naţionale
maghiare sunt întregile cu o întreagă paletă de acţiuni, manifestări ştiinţifice,
culturale, civice şi politice maghiare, evenimente şi fapte punctuale întreprinse
de reprezentanţii administraţiei publice centrale şi locale şi ai cetăţenilor din
Ungaria, din România, în mod deosebit din judeţele Covasna şi Harghita, dar
şi a maghiarilor de pretutindeni.
Cartea are, în opinia noastră, un important rol în cunoaşterea originii,
istoriei, evoluţiei şi prezentului romano-catolicilor din Moldova, în formularea
unor aprecieri corecte asupra capacităţilor membrilor acestor comunităţi, din
rândul cărora, contrar celor afirmate repetat de către unguri, s-au ridicat
numeroase şi valoroase personalităţi ale neamului românesc. Aşezând faţă în
faţă afirmaţiile mai mult sau mai puţin argumentate din presa de limbă
maghiară şi rezultatele cercetătorilor români - catolici şi ortodocşi -,
analizându-le "sine ira et studio", cititorul are posibilitatea, în mai bună
cunoştinţă de cauză, să aprecieze şi să înţeleagă drumul sinuos, la propriu şi la
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figurat, al romano-catolicilor din Moldova, care, în ciuda multor încercări prin
care au trecut, şi-au păstrat identitatea românească, fără a nega o influenţă
maghiară. Considerăm că volumul acesta, rod al cercetărilor interdisciplinare în
arhive, biblioteci, muzee, pe teren, vine să puncteze, cu argumentaţie ştiinţifică,
problematica identitară a catolicilor moldoveni, relaţiile acestora cu
transilvănenii, dar şi să prezinte, fără interpretări ori puncte de suspensie, ceea
ce se scrie în presa de limbă maghiară, inclusiv afirmaţii ale unor oameni de la
nivelul înalt al politicii maghiare (din Ungaria şi România), cele mai multe fiind
exagerate, departe de adevăr, ori inventate.
Autorul nu şi-a dorit să aprindă spiritele, să învrăjbească ori alte
asemenea, ci a vrut, şi a reuşit, să prezinte, în mod ştiinţific, o chestiune care a
tăcut şi încă va mai face multe valuri, dacă alţii hotărăsc o identitate unei
comunităţi, care, singură, îşi asumă o altă identitate.
Catolicii şi ortodocşii moldoveni, împreună au slujit ţara în vremuri de
pace, împreună au luptat şi s-au jertfit în războaie pentru peticul de pământ
românesc, împreună au suferit, împreună s-au bucurat, împreună muncesc,
împreună trăiesc sub acelaşi stindard tricolor.
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Prezentare Expoziţie şi Albumul
100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România
Cătălin BOTOŞINEANU

Într-un context de război şi revoluţie, la 27 martie 1918, Basarabia a
decis Unirea cu România. În acele momente, chiar destinul Vechiului Regat era
unul marcat de incertitudine şi de tumultul negocierilor de pace cu Puterile
Centrale. Receptarea evenimentului istoric a fost una la fel de problematică ca
şi contextul în care s-a produs. După mai bine de un secol de ocupaţie ţaristă,
după răpirea petrecută în mod abuziv în 1812, provincia românească "se unea
cu patria mamă". Odată cu prăbuşirea României Mari, în 1940, avea să se
petreacă o nouă răpire, de această dată însă una sovietică. Apoi, la căderea
regimului sovietic, în 1991, după cinci decenii de deznaţionalizare, destinul
Basarabiei a luat o întorsătură nouă, inedită. În teritoriul dintre Prut şi Nistru a
fost adoptată soluţia propriei statalităţi. Astăzi, la 100 de ani de la evenimentul
care a marcat destinul unor întregi generaţii, este aproape imposibil de receptat
anvergura şi simbolistica Unirii fără apelul la destinul traumatic al Basarabiei.
În cadrul proiectelor dedicate sărbătoriri Centenarului Marii Uniri, prin
intermediul Asociaţiei Arhiviştilor şi Prietenilor Arhivelor "Gh Asachi" din
Iaşi, am propus pentru finanţare, către Consiliul Judeţean Iaşi, realizarea unei
expoziţii ~oto-documentare şi a unui album despre Unirea Basarabiei cu
România. In cadrul proiectului, s-au raliat ca parteneri Facultatea de Istorie şi
Muzeul din cadrul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din laşi, Serviciul
Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale şi, în mod firesc, Arhivele de Stat ale
Republicii Moldova. Coordonatori ai Albumului şi curatori ai expoziţiei au fost,
în ordine alfabetică: dr. Cătălin Botoşineanu, lect. univ dr. Adrian Bogdan
Ceobanu, conf. univ. dr. Ionuţ Nistor, prof. univ. dr. Ion Varta şi lect. univ. dr.
Adrian Viţalaru. Expoziţia a fost vernisată luni, 25 iunie 2018, la Muzeul
Universităţii "ALI. Cuza" din Iaşi, putând fi vizitată până la data de 31 august.
Buna receptare de care s-a bucurat expoziţia a impus pentru organizatori ideea
de a o itinera, la Chişinău şi în unele muzee din oraşele Moldovei.
Ca urmare a reunirii patrimoniul documentar şi fotografic, din Arhivele
şi colecţiile pe ambele maluri ale Prutului, s-a reuşit identificarea unei cantităţi
impresionante de materiale. În acelaşi timp, în ultimii ani, în cadrul
istoriografiilor de la Chişinău, Iaşi şi Bucureşti, dar şi în unele din centrele
academice internaţionale s-au publicat culegeri de documente, volume de studii
şi cărţi de autor care au avut ca teme principale preliminariile, desfăşurarea şi
posteritatea Unirii de la 27 martie 1918. De asemenea, într-un mod profesionist,
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media au început odată cu toamna anului trecut să popularizeze
anului 1918 în istoria românilor. Toate aceste câştiguri au rezonat
în Albumul care a fost lansat odată cu expoziţia.
unele

instituţii

semnificaţiile

CĂTĂLIN BOTOŞINEANU IONUŢ NISTOR ION VARTA

ADRIAN-BOGDAN CEOBANU

ADRIANVIŢALARU

~

J

de ani
dela

UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA

lbu

cel puţin pentru publicul larg, am reuşit să aducem
problematică a Unirii Basarabiei cu România. De altfel, latura
academică şi deopotrivă cea de popularizare s-au transformat, complementar, în
mizele centrale ale Albumului 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România.
Dorim
la zi întreaga

să

credem

că,
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Fructificând dezbaterile şi documentele puse în circulaţie în cele două
istoriografii româneşti şi în apariţiile străine , în Albumul dedicat Unirii
Basarabiei cu România şi-au găsit locul multe din temele comune, dar şi cele
încă problematice ale Unirii din 27 martie 1918. Binomul " ocupaţie-eliberare" a
constituit o mare perioadă de timp principalul unghi metodologie în care, cu
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Harta etnografică a Basa rabiei, 1916, autor Alexi Nour (ANIC)
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nuanţe

semnificativ diferite, atât istoriografiile rusă, românească dar ş i
au abordat propriile mitologii legate de soarta Basarabiei şi, mai
ales, de momentul 27 martie 1918. in schimb, multe din apariţiile editoriale
recente au darul să reconsidere şi reevalueze contextul în care elitele basarabene
au decis Unirea cu Regatul României . Din acest punct de vedere, atât la nivel
documentar, dar şi al interpretărilor, Albumul şi-a propus să schiţeze o microistorie, în înţelesul propriu al termenului, a Unirii Basarabiei.
basarabeană

În cele 12 panouri ale expoziţiei şi în Album, cititorilor familiarizaţi sau
doar simplilor iubitori ai trecutului li se relevă o tematică diversă, care
inventariază temele recurente ale procesului unionist: mişcarea naţională în
Basarabia începutului de secol al XX-lea, preliminariile Unirii şi evenimentele
de pe frontul estic, situaţia din [mperiul Ţarist şi Basarabia în 1917 şi 1918,
evoluţia frontului românesc între 1916-1918, rolul instituţiilor Republicii
Moldoveneşti în organizarea societăţii basarabene şi actorii principali ai Unirii,
momentul 27 martie 1918, validarea internaţională şi integrarea provinciei. in
economia temelor abordate, aproape firesc, s-a impus ca amploare un
desfăşurător cronologic al Unirii şi semnificaţiilor sale.
De asemenea, am înţeles să prezentăm posteritatea unor membrii ai
Sfatului Ţării, mai ales a celor care şi-au găsit refugiul în România, după 1945.
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Din acest punct de vedere este lăudabilă iniţiativa dnei Maria Vieru-Işaev care a
inspirat Primăria Iaşi, şi la 27 martie 2018, la cele patru morminte din Iaşi ale
foştilor membri s-au depus coroane de flori . Fotografii ale locurilor de veci din
cimitirile ieşene ale lui Teofil Ioncu, Anastasie Chiriac, Gheorghe Nastase,
Vasile Harea, precum şi cel a lui I. Inculeţ de la Bâmova şi-au găsit locul în
Album.

J.·

tul ării

1917-1918

1k'puheţii 'lat ului Ţă rii p<~.rl kipanti la fnilnţa kţWatÎ\11Iu i baSinbtan
.
on Liua dt l i nuitm brit/ IOd«tmbri< 1918, la Cart I-l VOiai rdOnu 'A"'ri!l t!ftltn

Fotografiile şi documentele prezentate fac parte, în principal, din
patrimoniul Arhivelor Basarabiei şi cele ale României , dar şi a unor instituţii
muzeale. De asemenea, unele fotografii au fost semnalate în colecţii particulare,
un subiect care deschide din nou problema unui program naţional de
indentificare şi colectare/copiere a mărturiilor despre prezenţele româneşti în
Primul Război Mondial. Pe cât a fost posibil, am încercat să propunem imagini
mai puţin cunoscute sau, uneori, inedite şi să le integrăm perspectivei de
ansamblu. Raportul text-imagine a fost unul în favoarea naraţiunii, expunerile
foto având darul să susţină şi să potenţeze ideile prezentate.
În anul sărbătoarei naţionale a românilor, ce îşi celebrează primul
Centenar al Marii Uniri din 1918, Albumul particularizează o istorie în texte,
documente şi imagini asupra evoluţiei Basarabiei în timpul şi după Marele
Război. În mod normal , dincolo de invitabilele tribulaţii contemporane şi de
posibilele discursuri alternative, autorii textelor au înţeles să privilegieze o
perspectivă românească asupra Unirii din 27 martie 1918.
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Bogdan F. Romandaş, Vasile Jenică Apostol, Vilică Munteanu,
O istorie a Oneştiului. Restituiri (1458-1921),
Editura Magic Print, Oneşti, 393 p.
Valentin IOAN
De la pnma lecturare
titlul acestei cărţi stâmeşte
interesul în mod special
oneştenilor, cercetătorilor, dar
şi tuturor celor dornici de a
afla din tainele trecutului
istoric al Oneştiului . Ariile
şi
largi
de
cercetare
preocuparea profundă asupra
documentelor de arhivă au dus
la crearea unui tablou istoric
al Oneştiului începând cu anul
1458 şi finalizând cu 1921 ,
ani reprezentativi în istoria
naţională . Cartea apare într-un
an cu încărcătură istorică,
când se împlinesc l 00 de ani
de la Marea Unire şi 560 de
ani de la prima atestare a
acestei localităţi în timpul
domniei lui Ştefan cel Mare.
Rod al unor migăloase
şi serioase căutări şi cercetări
prin arhive şi biblioteci cum ar
fi Arhivele Naţionale Istorice
Centrale (fond Casa Regală),
Arhivele Naţionale Bacău
(fond Prefectura Bacău, Consilieratul Agricol Bacău, fonduri parohiale),
Arhivele Naţionale Iaşi , lucrarea pare a fi cea dintâi istorie locală
cvasiexhaustivă a Oneştiului. Ampla lucrare de nu mai puţin de 393 de pagini,
are o structură judicioasă formată din patru capitole cu un impresionant aparat
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critic conţine un număr mare de fotografii şi anexe cu valoare de document,
reprezentând o comoară a istoriografiei româneşti , o contribuţie decisivă la
abordarea şi rezolvarea unor probleme de istorie locală şi naţională şi chiar o
carte de învăţătură pentru elevii şi tinerii din Oneşti . Se observă faptul că
transcrierea documentelor s-a realizat respectându-se principiul reproducerii
textului original cu particularităţile sintactice şi morfologice ale limbii din
perioada respectivă. Scopul lucrării este şi de a da dovadă de rigurozitate şi
respect pentru adevărul istoric, având la bază documentul de arhivă.
Autorii ne oferă o " periodizare" clară a istoriei Oneştiului , încercând să
scoată la lumină momente relevante din viaţa familiei Aslan, dar şi evenimente
care s-au petrecut în Oneşti în timpul participării României la Primul Război
Mondial.
Lucrarea cuprinde patru capitole mari cu informaţii inedite. Primul
capitol Oană din Moişa ş i povestea aşezări/ar sale aduce în atenţia publicului
larg date privind atestarea localităţii Oneşti, detalii despre Oană din Moişa, dar
şi momentele de dezvoltare economică, religioasă şi culturală ale acestei
localităţi. De asemenea, prezintă evenimentele de grea încercare din timpul
Revoluţiei din 1848 şi din timpul Răscoalei din 1907.
Relevant în al doilea capitol -As/an, ascensiunea ş i declinul uneifamilii
greceşti- este cum, de-a lungul timpului, descendenţii familiei Aslan au reuşit
să ocupe unele funcţii dregătoreşti cum ar fi cea de pârcălab , postelnic şi altele,
dar şi cum moşia Oneşti a devenit proprietatea căminarului Constantin Aslan.
În a doua parte a acestui capitol ne sunt dezvăluite cauzele arestării şi
întemniţării hatmanului Alecu Aslan, activitatea de om politic şi ziarist a lui
Nicolae Aslan, dar şi activitatea militară a generalului Mihai Aslan pe frontul
celui de-al Doilea Război Balcanic dar şi prezenţa sa în timpul Primului Război
Mondial ca şi comandant al Armatei a III-a.
Capitolul
al
treilea
intitulat
Războiul (1916-1918)
clarifică

Regina Maria decorând soldaţi în zona Oneşti (1917)- p. 188
470
https://biblioteca-digitala.ro

importanţa

strategică a Oneştiului
în
Primul
Război
Mondial , prezintă activitatea Reginei Maria
în localitatea Oneşti
reflectată din jurnalul
de
front.
Aceasta
inaugurează
primului

Acta Bacoviensia XIII 1 2018

spital al fundaţiei sale şi este prezentă în mijlocul soldaţilor fapt demonstrat cu
fotografii. Tot în această parte a lucrării aflăm că în timpul participării
României la Primul Război Mondial, generalul Alexandru A verescu a ţinut
propriul jurnal de campame, notiţele zilnice ale
acestuia fiind

Generalul Henri Mathias Berthelot remite Legiunea de onoare mai multor ofiţeri ,
Oneşti , !O iunie 1917 - p.132
preţioase

pentru istoria Oneştiului . De remarcat faptul că autorii au reuşit să ne
aducă în atenţie profilul ofiţerului de informaţii militare Octavian C. Tăslăuanu
remarcat de generalul Eremia Grigorescu ca fiind "o podoabă a Corpului N
Armată".

Ultimul capitol, Oneşti. Un corpus documentar (1458-1917), debutează
cu un document din 1458 emis în timpul domniei lui Ştefan Voievod, domn al
Ţării Moldovei în care este menţionată aşezarea Oneştilor şi se încheie cu un
decret al Regelui Ferdinand I denumit şi Întregitorul, două mari personalităţi
care prin faptele lor vitejeşti au avut un rol important în istoria poporului
român. Cuprinde diverse genuri de documente (zapise, acte de vânzare
cumpărare, mărturii , jalbe, telegrame, ordine de operaţii , dări de seamă etc.), cât
şi rezumate ale acestora.
Rândurile de faţă sunt doar un semnal despre o lucrare cu totul
remarcabilă, bogată în informaţii, care se citeşte cu mult interes, dar mai ales cu
mult folos . Lucrarea constituie o realizare şiinţifică de prestigiu, menită să
471
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evidenţieze

aspectele definitorii ale evoluţiei Oneştiului în perioada 1458-1921.
Este un adevărat album cu imagini color de o calitate superioara, ce încântă
ochiul cititorului .
Ne aflăm în faţa unei realizări temeinice, durabile, scrisă cu talent, cu
profesionalism, cu multă înclinaţie şi dăruire ce va dăinui peste ani . În
încheiere, am sublinia că această carte este de înaltă ţinută ştiinţifică, aşa cum
ne-au obişnuit autorii şi prin alte lucrări.
Felicităm autorii şi recomandăm cu căldură această carte publicului larg
iubitor de cultură şi istorie românească.

Panteonul Eroilor " Regina Maria" din

Oneşti -
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Prezentare de carte. Maria Dohotaru, Romanul capodoperă
"Sacrificiul", epopee naţională a românilor, Ed. Magic Print, 2018
Centenarul Marii Uniri aniversat la Editura Magic Print, prin
publicarea monumentalei antologii coordonate de prozatoarea
Maria Dohotaru
Vasile STANCU
Scriu
aceste
rânduri din punctul de
vedere al unui profesor de
istorie, care a predat la
catedră peste 43 de ani,
conştient
de adevărul
spuselor lui Bălcescu că
"istoria este cea dintâi
carte a unei naţii. Întrânsa
ea IŞI vede trecutul,
prezentul şi viitorul" şi,
de asemenea, conştient de
faptul că există o legătură
directă între scrierea şi
cunoaşterea
istoriei
naţionale
de
către
cetăţenii
unui stat şi
statutul internaţional al
statului respectiv. Practic
într-un stat independent şi
suveran istoria este scrisă
şi interpretată de istorici
pe
baza
cercetărilor
izvoarelor
scnse
sau
nescnse
în
spiritul
cunoaşterii

Romanul capodoperă

Sacrificiul,
epopee

naţională

a românilor

Editura Magic Print

adevărului

ştiinţific

al
evoluţiei
poporului respectiv, iar cunoaşterea

şi însuşirea

istoriei de
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face în principal prin intermediul şcolii pe baza unei concepţii unitare reflectată
de programele şcolare elaborate de Ministerul Învăţământului din ţara
respectivă. Cu totul altceva este când statul este dependent de un alt stat, uniune
de state sau foruri internaţionale în care interesele naţionale sunt subordonate
acestora. După aproape 29 de ani de guvernare "independentă şi democratică",
de interpretare şi "demitizare" a istoriei naţionale, chiar de negare a identităţii
naţionale, de transformare a economiei, în mod deosebit a industriei, într-o
ruină, de vindere, la preţuri de nimic, a bogăţiilor naturale precum şi a
pământului, românii au fost aduşi în situaţia de a-şi părăsi ţara cu milioanele şi
a-şi pierde, în mare parte, identitatea naţională. Acelaşi pericol s-a manifestă
însă şi în ţară prin politica celor aproximativ 30 de miniştri perindaţi pe la
cârma învăţământului românesc, unii mai "specialişti" ca alţii în aplicarea unor
"reforme", cu ştaif european, care pur şi simplu au bulversat învăţământul
românesc. Adevărul este, spunea istoricul Ioan Scurtu, că "reformatorii" au
decis să treacă direct la ceea ce se urmărea imediat după decembrie 1989, şi
anume ştergerea identităţii naţionale şi transformarea românilor Într-o
populaţie fără coloană vertebrală, fără trecut şi evident, fără viitor... Pentru
guvernanţi istoria este un "pericol", pentru că elevii, românii În general, vor
şti de unde vin, ce au făcut şi ce au reprezentat de-a lungul timpului şi pot face
comparaţii cu situaţia de astăzi ... Lipsirea tineretului de cunoaşterea trecutului
Înseamnă ţinerea lui În ignoranţă, ştergerea orizontului propriu şi promovarea
unei stări de incertitudine, de teamă pentru ziua de mâine. Ca urmare, el
trebuie să lase În seama altora problemele mari ale ţării, de care se ocupă
politicienii, care, la rândul lor, fac "ceea ce trebuie" (adică ce li se cere). Se
cultivă astfel Înstrăinarea, abandonarea, dezinteresul pentru soarta propriei
naţiuni. De aici până la dezintegrare nu mai este decât un pas. Acestea au fost
motivele pentru care predarea Istoriei la ciclul gimnazial s-a redus, după
"reformarea învăţământului românesc în anii 1996-1999", de la 8 ore
săptămânal, din care 4 ore de Istoria Românilor, la 5 ore săptămânal, din care,
decât două ore de Istoria Românilor. De reducere a conţinuturilor ce să mai
vorbesc. Voievozilor Vlad Ţepeş şi Ştefan cel Mare le sunt destinate 11 rânduri
în manualul de clasa a VIII-a, Ed. Humanitas Educaţional. Şi nu numai, ci în
toate manualele "alternative" ale clasei a VIII-a de istorie, care în fapt sunt
unice, având la bază aceeaşi programă elaborată de Ministerul Educaţiei
"Naţionale" care coordonează şi planurile de învăţământ în România. Tema
"Politica de cruciadă a voievozilor", cuprinzând domniile de la sfârşitul
secolului al XIV -lea la începutul secolului al XVII-lea, mai concret, de la
Mircea cel Bătrân la Mihai Viteazul, inclusiv unirea celor trei ţări române, este
tratată într-o singură lecţie, de-a lungul a patru pagini. Despre predarea Istoriei
Românilor la clasele liceale să-i dăm credibilitate academicianului Dinu C.
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Giurescu care afirma în urmă cu doi ani faptul că: Elevii de clasa a XII-a au un
manual pe care scrie Istorie, iar înăuntru e tranşată, ca la abator, istoria
românilor pe teme mari, pe care le Înţelege un om care cunoaşte istoria
românilor, dar nu unul care trebuie s-o Înveţe . ... La peste un sfert de veac de la
evenimentele din 1989 ... şcoala românească trece printr-o nesfârşită criză, tot
ce ţine de istoria, cultura şi civilizaţia naţională este trecut pe linie de garaj.
Scoatem generaţii În şir fără sentimentul de patrie. Să-ţi iubeşti ţara a devenit o
infracţiune!" Un alt cunoscut istoric, Ioan Aurel Pop, astăzi preşedinte al
Academiei Române şi rector al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca,
constata că: receptorul (elevul, studentul, cititorul, ascultătorul sau
telespectatorul n.n.) de astăzi e mai mult ca altă dată tabu/a rasa. Vă amintiţi
de sloganul "nu acumulare de cunoştinţe, ci know how 1• Ceea ce creează un
prilej extraordinar, orice lucru pe lumea asta are şi dublu tăiş: generaţii de
oameni, care, nemaiavând cunoştinţe acumulate În cel mai bun computer pe
care îl are la ora actuală şi care este creierul omenesc, pot fi bombardaţi cu
orice. Spre exemplu: Istoria românilor este o istorie recentă, românii fac parte
dintre popoarele fără istorie, incluse parţial În monarhia habsburgică şi apoi În
dubla monarhie austro-ungară, sau Ardealul nu este România, pentru că face
parte din România de mai puţin de 100 de ani, iar din Ungaria a făcut parte de
o istorie Întreagă şi legăturile istorice sunt mai puternice cu Ungaria, decât cu
România.
Ce o să priceapă şi cum va reacţiona acest receptor în condiţiile în care
"marele istoric" Lucian Boia, cu acces permanent la posturile de TV publice şi
particulare şi publicat în tiraje de masă, îi explică că Istoria Românilor este
mitizată? Sau, al altuia, numit Dan Alexe, care, în cartea sa, de curând apărută,
numită Dacopatia şi alte rătăciri româneşti ţine să dovedească, după cum
afirma prof. dr. Mihai Popescu într-o recentă recenzie a cărţii mai sus pomenite,
că "duşmănia, ranchiuna, batjocura sunt elementele care îi definesc atitudinea
faţă de cultura românească şi istoria românilor".
În acest context, al nepăsării autorităţilor faţă de "orfanii istoriei" 2
poporului român, al tratării umilitoare şi cu ostilitate a transmiterii şi propagării
istoriei românilor în şcoală şi în mass-media, a subfinanţării cronice a culturii şi
cercetării istorice şi a organizării Centenarului de către "politrucii locali", sub
forma unor manifestări artificiale, manelistice şi lipsite de conţinutul tematic
Patrimoniu de cunoştinţe şi experienţe tehnice privitoare la reproducerea unui produs sau
proces existent, a căror dezvăluire către alte persoane nu este permisă fără o autorizare
1

prealabilă.
2

Nicolae Iorga, Orfanii istoriei - Un popor care nu-şi cunoaşte istoria e ca un copil care nu-şi

cunoaşte părinţii.

475
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia XIII 1 2018

că

publicarea antologiei Romanul
capodoperă "Sacrificiul", epopee naţională a românilor meritul prozatoarei
Maria Dohotaru, patron maneger al Editurii Magic Print, din Oneşti, este
demn de remarcat şi popularizat. Şi nu este la prima "abatere patriotică" de
sfidare a "politicii cu ştaif european" a guvernanţilor pentru că, în anul 2012, la
editura şi tipografia sa, pe propria cheltuială, era publicat excepţionalul album
intitulat Crucea Mântuirii Neamului Românesc - Monument al unităţii şi
demnităţii noastre naţionale. Albumul a fost dedicat celor care au reuşit să
edifice monumentul inaugurat, în ziua de 28 august 2011, pe dealul Zghihara de
la Nisporeni, pe malul stâng al Prutului şi personalităţilor "care prin operele şi
lupta lor au contribuit la strângerea legăturilor dintre Basarabia şi Patria-Mamă
România". El este considerat un "simbol sublim al credinţei într-un viitor mai
bun pentru cei ce vorbesc în limba lui Eminescu" după cum scria doamna Maria
Dohotaru în prefaţa albumului. Monumentul, edificat, în mare măsură, prin
contribuţia financiară şi tehnică a familiei Maria şi Ghiţă Dohotaru, asemenea
monumentului eroilor de pe muntele Caraiman, constă dintr-o crucea metalică,
înaltă de 35 de metri, iluminată pe timpul nopţii, vizibilă de la zeci de kilometri
pe ambele maluri ale Prutului. Este primul monument dedicat unităţii tuturor
românilor şi totodată cea mai mare cruce din Republica Moldova.
Dar cine este Maria Dohotaru şi Editura Magic Print? Spre ştiinţa
cititorilor Maria Dohotaru, născută Jderu, într-o familie de moldoveni originari
din judeţele Neamţ şi Bacău, "s-a afirmat ca prozatoare cu volumul de memorii
Destine În oglindă (2009), ca autoare de literatură pentru copii şi ca istoric al
culturii şi civilizaţiei româneşti de pe Valea Trotuşului. Ca fondatoare şi
patroană a Editurii şi Tipografiei Magic Print, Maria Dohotaru a publicat sute
de volume din creaţiile scriitorilor noştri clasici şi contemporani tipărite în sute
de mii de exemplare. Un loc deosebit în activitatea Mariei Dohotaru îl au
volumele lucrate de Tipografia Magic Print pentru Academia Română, Muzeul
Naţional de Artă al României, Muzeul Naţional de Istorie a României, Institutul
Cultural Român, Episcopia Covasnei şi Harghitei, Episcopia Alexandriei şi
Teleormanului, Arhivelor Naţionale Bacău, Arhiepiscopia Romanului şi
Bacăului şi alte instituţii de înalt prestigiu. Pentru activitatea sa de editor şi
tipograf, Maria Dohotaru a fost distinsă cu numeroase diplome, titluri şi medalii
la importante târguri de carte din ţară şi străinătate."
De ce meritul de-a dreptul extraordinar pentru publicarea antologiei
dedicate scriitorului Mihail Diaconescu şi a capodoperei sale romanul
Sacrificiul? În primul rând, pentru că este o lucrare monumentală ce cuprinde
peste 720 de pagini. Structural este formată din două mari capitole: Capitolul 1
- cuprinde 92 de studii, eseuri, cronici, articole, mărturisiri, comunicări şi
interviuri, elaborate de 50 de autori într-un spaţiu tipografic de 541 de pagini,
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încadrate în 6 subcapitole, 4 dintre ele intitulate Texte (extrase din volume
monografice dedicate personalităţii şi operei lui Mihail Diaconescu; din volume
de critică literară; apărute în publicaţii şi texte inedite), urmate de subcapitolul
destinat concepţiei autorului despre Istoria Ardealului şi de cel al celor 18
interviuri acordate de Mihail Diaconescu plus o comunicare la dezbaterea
organizată de Societatea "România de Mâine" şi Universitatea "Spiru Haret'' cu
tema "Mitul jertfei în cultura română". Capitolul al II-lea cuprinde "o necesară
bibliografie a comentariilor dedicate vastei opere diaconesciene", "preluată din
volumul monografie al domnului Aurel V. David" şi adusă "la zi" cu noi repere
bibliografice "publicate în ţară şi în străinătate după apariţia volumului semnat
de domnul Aurel V. David" şi indicate de autorul romanului "Sacrificiul".
Întinsă pe 171 de pagini, bibliografia, excelent ordonată, include mii de titluri şi
sute de autori care "ne arată un fapt semnificativ, după cum susţine
coordonatoarea lucrării, Mihail Diaconescu este cel mai comentat autor din
cultura română de azi."
Cei ce vor citi această culegere de studii, eseuri, interviuri, cronici şi
articole cuprise în monumentalul volum coordonat de Maria Dohotaru, vor
constata că se aduce în faţa cititorului şi se face cunoscută Istoria Românilor de
la origini şi până în prezent şi în mod special a celui mai important eveniment
petrecut în viaţa românilor în epoca contemporană, Marea Unire de la 1918,
văzut prin ochii, mintea şi simţirea "unuia dintre cei mai productivi şi mai
importanţi autori de romane din evoluţia literaturii noastre" 3 , Mihail
Diaconescu. Scriitorul, după cum au constatat criticii săi, "a respectat, cu
fidelitate, adevărul desfăşurărilor trecute" dând dovadă de o "perfectă orientare
în documentaţie, efortul său de reconstituire la nivelul macroistoriei şi
microistoriei sunt puse în lumină de întreg romanul, o frescă epică de mare forţă
evocatoare a împrejurărilor în care s-a desfăşurat faza finală a procesului de
făurire a statului naţional unitar român ... Marea Unire şi-a aflat în Mihail
Diaconescu un evocator la nivelul marii ei însemnătăţi" 4 . Despre Sadoveanu,
unul dintre marii prozatori români, autor de romane cu tematică istorică, s-a
făcut observaţia că "fabulează pe fondul unei informaţii istorice destul de
sumare. Din acest punct de vedere, Mihail Diaconescu pare a fi la antipod,
fiindcă documentarea istorică este, de fiecare dată, absolut impresionantă şi
5
faptul a fost remarcat de majoritatea comentatorilor săi." Dar despre scriitor şi

Maria Dohotaru, Romanul capodoperă Sacrificiul, epopee naţională a românilor, Ed. Magic
Print, 2018; vezi Pr. prof. univ. dr. Dumitru Abrudan, p. 16.
4
Maria Dohotaru. op. cit.; vezi Florin Constantiniu, p. 171-172.
5
Maria Dohotaru, op. cit.; vezi Theodor Codreanu, p. 58.

3
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opera sa, în finalul prezentării mele las să vorbească un cercetător consacrat al
scrierilor sale, doamna Monica Duşan 6 .
Mihai Diaconescu este autorul unor creaţii epice, ştiinţifice şi teoretice
monumentale. De aceea a fost numit" Titanul". 1 se mai spune şi" Magul de la
Vultureşti ". A fost comparat în mod repetat cu cele mai importante
personalităţi ale culturii române. A fost comparat şi cu marii prozatori ai lumii.
Părintele Dumitru Stăniloaie a scris că, datorită celui ce ne-a dăruit
Sacrificiul, în cultura noastră începe o nouă epocă şi că Mihail Diaconescu
este "cel mai reprezentativ scriitor al spiritualităţii româneşti, începător al
scrisului nostru viitor". Dintre romanele lui Mihail Diaconescu, Sacrificiul
îndeplineşte cel mai bine această condiţie a monumentalităţii. Este un roman7
frescă. Un roman-epopee, Un roman "total" !
Ce omagiu mai frumos poate aduce o prozatoare, patron de editură şi
tipografie, unui măreţ eveniment din viaţa poporului său decât editarea şi
publicarea unei minunate cărţi care să fie închinată măreţului evenimentului?
Da, Doamnă Maria Dohotaru, citind lucrarea coordonată de
Dumneavoastră am avut permanent senzaţia că aţi reuşit să aduceţi un adevărat
şi înălţător omagiu Marii Uniri şi să cinstiţi pe românii care au înfăptuit-o acum
o sută de ani. Acribia cercetării, minuţiozitatea selecţiei textelor, logica
structurării lor cât, mai cu seamă, iubirea de ţară şi oamenii săi, străbat paginile
antologiei Dumneavoastră. Vă felicit ŞI vă urez noi împliniri literare şi
publicistice!

Maria Dohotaru, op. cit.; vezi Monica Duşan, p. 113.
Monica Duşan, Simbolic, metafizic şi monumental in proza lui Mihail Diaconescu, Ed. Magic
Print, Oneşti, 20 14, p. 180

6

7
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Gabriela Gîrmacea, Primul Război Mondial între realitate şi
ficţiune, Editura DPH Bucureşti, 2018, 159 p.
Mihaela CHELARU
Volumul Primul Război Mondial intre realitate şi ficfiune, apărut în
anul 2018 la Editura Didactica Publishing House, Bucureşti , este rezultatul
cercetărilor întreprinse de doamna Gabriela Gîrmacea, profesor de limba şi
literatura română la Colegiul Naţional "Grigore Moisil" din Oneşti, în muzee şi
arhive, pornind de la literatură şi documente originale cu referire la epoca.

În Cuvântul-înainte, autoarea justifică "acest demers pe care îl fac în
rememorarea unor aspecte legate de Primul Război Mondial constituie doar o
încercare de a prezenta un punct de vedere asupra dramei individuale trăite , cu
speranţa că recuperarea trecutului afectiv corespunde unei realităţi distincte, că
este o vibraţie unică într-un moment tensionat al istoriei şi că studiul unei epoci
nu trebuie văzut doar prin date statistice. Istoria se apropie de noi prin exemple
479
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de viaţă şi prin imagini care trădează emoţii, stări, afecte, trăiri . Cuvintele şi
imaginile se susţin reciproc în această încercare de evocare a unui moment
istoric şi se adresează deopotrivă nivelului cogniti v şi celui afectiv".
Gabriela Gîrmacea. a încercat să ofere o perspectivă aparte cu privire la
război într-o carte senzorială, în care a analizat momentul istoric, iar pentru
înţelegerea textului, a epocii, a atmosferei generale au fost folosite fotografii,
reproduceri după ziare, cărţi poştale , hărţi , carnete de notiţe.
Cartea este o realizare deosebită care porneşte de la evocarea în
literatura română a Primului Război Mondial în operele unor scriitori precum
Liviu Rebreanu - Pădurea spânzuraţilor, Ioan Missir - Fata moartă ', Carnii
Petrescu - romane: Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război;
Întunecare, poezii : Marş greu, Repaosul, Versuri pentru ziua de atac, Luna,
Drumul morţii, Patrula, Mâna., Trecutul, Înălţare, Primăvara, Senin, Hortensia
Papadat-Bengescu - Balaurul, George Topârceanu- Amintiri din luptele de la
Turtucaia, Felix Aderca- " 1916 ", Moartea unei republicii, Sânge închegat, şi
apoi autoarea se îndreaptă către documentele aflate în arhive ş i muzee (în mod
special la Serviciul Judeţean Mehedinţi al Arhivelor Naţionale , Muzeul
Naţional al Limbii Române, Muzeul Naţional de Istorie a României, Muzeul
Judeţean de Istorie Ialomiţa, Muzeul Militar
Naţional "Ferdinand 1" din Bucureşti).
În volum, autoarea a adunat un adevărat
dosar (fotografii, scrisori de pe front, relatări
ale martorilor oculari) al lui Emil Rebreanu,
fratele scriitorului Liviu Rebreanu, al cărui
destin a fost tragic. În încercarea de a a ajunge
în România, dezertează din armata autroungară, însă este prins şi spânzurat.
Cartea parcurge toate etapele războiului
şi ilustrează cu foarte multe exemple adunate
din arhive, dimensiunile catastrofice ale
Primului Război Mondial.
În Colecţia Manuscrise de la Serviciul
Judeţean Mehedinti al Arhivelor Naţionale se
regăsesc mărturii ale combatanţilor din Primul
Război Mondial pe frontul din Moldova.
Aceştia
confirmă,
pnn cuvinte simple,
realitatea frontului pe care scriitorii au
Emil Rebreanu
conturat-o în ficţiune.
1

Denumirea unui loc situat pe Valea pârâului Buciaş , afluent al râului Caşin.
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Într-o scrisoare trimisă de pe front, un militar, pe 4 septembrie 1916, îşi
exprimă dorinţa de a putea "trăi până ce voi vedea România Mare".

~~~''"

Această nouă

abordare de prezentare a unui eveniment istoric, îndeosebi
de anvergura Primului Război Mondial, se adresează tuturor categoriilor de

PR
P

nmul ord1n de
o carte pO)tal.\

tnm•te cu•va in pnme
front , pan1c.a este gen

Stefan Gheorgh1dlu
Dor duplJ pnmele

Sennmentul de team ă
intreg corpul,
lmlşreo

Plic, lipit pe pagina cărţii, în care se

află,

https://biblioteca-digitala.ro

t

e un ne,

,1 egalitatea tm

în facsimil, un carnet de ordine

481

e

cme~

şi

rapoarte

Acta Bacoviensia XIII 1 2018

cititori care vor trăi o experienţă asemeni cercetătorului. Reproducerile de
documente (ziare, ordine militare, jurnale de front, carnete de notiţe) sunt
realizate în aşa fel încât transpun cititorului în lumea de acum 100 de ani.
Considerăm că acest volum poate fi utilizat ca material didactic atât la
orele de istorie, dar şi la orele de literatură română când se studiază romanul
istoric, venind astfel în sprijinul elevilor care, cu siguranţă, vor deveni mai
curioşi în a citi operele care abordează tema războiului . Prin studierea acestui
volum, tinerii vor înţelege că procesul realizării României Mari a fost făcut cu
sacrificii de către oamenii care au crezut în ideea de unitate naţională. Autoarea
afirmă că "Primul
Război Mondial" nu
a fost ficţiune, dar
înţelege
putem
istoria pornind de la
aceasta.
Nu
ne-am
propus să analizăm
şi

să

prezentăm

volumul pe larg, ci
am dorit, în mod
deosebit,
să
semnalăm
f..ocul eucuţiti fi o./ ",.;..,ului
..,or..,Â•.t tit IA Gl.i""tf o./ lui
t ...;l f?eb;eA .,u. Foto'];•.fie
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/?oo..i.-. t. Bucurerti

în plicuri lipite pe filele cărţii .
Ca o recunoaştere a valorii şi ineditului cărţii , în cadul Festivalului
Naţional "George Bacovia" BAC-FEST, ediţia 2018, la care s-au decernat
premiile Revistei "Ateneu", doamnei Gabriela Gîrmacea i s-a acordat Premiul
Special.
atât în

pagină,

-._...._-:.--...._._:::::;=jJ

cât

şi

apariţia

acestuia ca o carte
inedită în peisajul
tipografic românesc,
în
care
sunt
reproduceri
după
documente
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