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Bacău,

nr. XIV /2019

OMUL-RAŢIUNEA

DE A FI A ISTORIEI.
PLEDOARIE PENTRU PROSOPOGRAFIE*
Ştefan

S. GOROVEI

Hârtii vechi din arhive noi
L'homme -la raison d'etre de l'histoire. Plaidoyer pour la prosopographie
Resume
Les considerations concernant l'importance de la prosopographie, presentees
dans le texte qui suit, resultent de l'experience acquise par l'auteur en tant que
chercheur des genealogies medievales et moderne et de leurs implications dans I'etude
de l'histoire (politique, sociale, culturelle etc.). La biographie, la prosopographie, la
genealogie constituent trois denominations differentes pour designer des sciences
preoccupees par l'identification des renseignements concernant les hommes, sur ce qui
peut definir leur personnalite, leur carriere, leur place dans la societe, leurs connexions
familiales. La preeminence, de date plus recente, de la prosopographie, cons:ue d'une
maniere globalisante, lui ont subordonne en quelque sorte, tant la biographie, que la
genealogie, faisant que ces trois sciences soient considerees comme inseparables, ce
qui est, d'ailleurs, profitable a chacune d'entre elles. L'auteur va illustrer l'importance
de la construction des fiches prosopographiques par trois exemples de dignitaires
moldaves qui ont vecu au xv·-xvi· siecles et dont les biographies etaient, jusque
recemment, tout a fait inconnues; des sources epigraphiques decouvertes ou
reinterpretees dans le dernier temps pennettent, maintenant, de tracer au moins le debut
d'une biographie pour ces trois dignitaires: I'echanson (pincerna) Jean du temps
d'Etienne le Grand (1457-1504), Gârlea commandant (praefectus) de la forteresse de
Suceava et hatman (totius exercitus dux) et Păcurar grand vornic de la Haute
Moldavie (supremus procuratar Superioris Moldaviae) sous le regne de Jean le
Terrible (1572-1574).
Le titre inclut une formule celebre qui appartient a l'historien frans:ais Lucien
Febvre (1878-1956).
Mots-clefs: biographie, prosopographie, genealogie, epigraphie, sources historiques.

Este de la sine înţeles că primele mele cuvinte se îndreaptă către
organizatorii acestei reuniuni ştiinţifice - pe de o parte, spre a-i felicita pentru
iniţiativă, pe de altă parte spre a le mulţumi pentru onoarea deosebită pe care
mi-au făcut-o, cerându-mi această expunere inaugurală. Pentru mine, este o
mare bucurie, dublată de o şi mai mare emoţie, de a vedea progresul unei
preocupări ştiinţifice de care m-am ataşat încă din adolescenţă şi pentru care am
9
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pledat şi pledez încă şi acum. De aceea, mă veţi ierta, sper, dacă acest cuvânt de
deschidere va avea mai puţin înfăţişarea unei expuneri foarte savante, cu ample
proclamaţii de metodă şi cu pretenţii de ghid printre arcanele unei ştiinţe cu un
nume care sună ciudat pentru români, dintre care unii îl întâmpină cu un surâs
superior. [Pentru a nu lăsa loc de nedumeriri - în limba română există cuvântul
prosop, neologism grecesc prin care s-a dublat cuvântul ştergar, din vechiul
fond autohton moştenit din limba latină: verbul a şterge derivă din extergo, ere, al cărui înţeles 1-a păstrat întocmai. Evident, prosopul şi prosopografia au
un etimon comun: cuvântul grecesc pr6sopon, care înseamnă "faţă". Adaug că
în limba română veche se folosea cuvântul "faţă" şi cu înţelesul de "persoană".
Puteţi înţelege, astfel, pe acel "intelectual" care m-a întrebat dacă prosopografia
nu va fi fiind cumva ştiinţa prosoapelor .. .].
Am pus aici, în acest text, multe dintre crezurile mele şi dintre gândurile
care mă stăpânesc în cercetările mele, dar şi unele dintre experienţele mele în
această materie. Va fi, poate, o notă prea personală. Dar nu am putut ocoli cu
totul nici unele amărăciuni pe care mi le provoacă (şi ştiu că nu numai mie)
unele tendinţe ale istoriografiei actuale, care nu pot avea ca efect decât a
îndepărta istoria de la menirea ei adevărată, a perverti gândirea istorică şi gustul
public. Sunt, poate, şi stropi dintr-o revoltă greu de stăpânit, provocată de
valurile succesive de superficialitate şi de mediocritate, generate de noile
concepţii despre învăţământul universitar şi despre cercetarea ştiinţifică şi
întreţinute, cu nonşalantă inconştienţă, tocmai de acei care ar trebui să
protesteze mai tare. În acest context, a vorbi despre o ştiinţă a erudiţiei - căci
prosopografia este o ştiinţă a erudiţiei - înseamnă, pentru mine, şi o
modalitate de a protesta faţă de acele tendinţe pe care le socotesc dăunătoare şi
păgubitoare şi de a pleda pentru păstrarea cercetării istorice la nivelul cel mai
înalt posibil. Sunt mulţumit de a putea face acest lucru, după ce acum un an am
pledat pentru o altă ştiinţă a erudiţiei - de ale cărei roade prosopografia se
1
serveşte în mod copios -, anume pentru epigrafie •
Interesul şi ataşamentul pentru genealogie au marcat începuturile
cercetărilor mele de istorie medievală, în anii '60, când despre prosopografie nu

* Comunicare în cadrul Şcolii de Studii Avansate (Scuola di Ricerca), organizată de Centrul de
Studii Clasice şi Creştine al Facultăţii de Istorie a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", cu terna
TradiJie şi inovaJie între Antichitate şi Evul Mediu: prosopograjie - biografie - epigrajie 1
Tradizione e innovazione fra Antichita e Medioevo: prosopograjia-biograjia-epigrajia (Iaşi, 814 octombrie 2012), publicată în "Ciassica et Christiana", 8, 2013, 1, p. 129-144, sub titlul
L 'homme- la raison d'etre de l'histoire. Plaidoyer pour la prosopographie. Dau aici versiunea
românească, ceva mai amplă, mai bogată în note şi cu unele precizări bibliografice pentru
lucrări apărute ulterior (în paranteze drepte). Mulţumesc şi aici directorului responsabil al
publicaţiei, d-1 profesor Nelu Zugravu, pentru amabila pennisiune de a tipări această versiune.
1
Epigrajia medievală- o disciplină abandonată? (Zilele Universităţii "Al. I. Cuza", Sesiunea
de comunicări a Facultăţii de Istorie, 28 octombrie 2011 ).
10
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în acest domeniu. Micul meu Larousse ediţia 1969 nici nu
înregistrează termenul, dar chiar în acel an, comentând studiul meu despre
revolta a două neamuri de boieri moldoveni în 1523 şi 1540 2 , un coleg (şi totuşi
prieten ... ) din Bucureşti 1-a calificat drept cercetare de prosopografie. Precum
Monsieur Jourdain făcea proză rară să ştie, făceam şi eu prosopografie fără să
ştiu! Nu eram singurul român în această situaţie: toţi cei care adunau informaţii
pentru biografiile unor personaje ilustre ori scormoneau prin documente pentru
a recompune carierele unor sfetnici domneşti din Evul Mediu al nostru mergeau
pe drumuri care se învecinau, se încrucişau ori chiar se suprapuneau cu
prosopografia.
În adevăr, deşi numele şi noţiunea nu erau necunoscute printre istorici
(provenind din universul familiar clasiciştilor din secolul al XIX-lea),
prosopografia era încă "una scienza nuova", ale cărei coordonate şi principii
aveau să fie definite, programatic, de Lawrence Stone în 1971 3 • Noi,
medieviştii, nu putem să nu-l revendicăm ca înaintaş, în acest domeniu, şi pe
Părintele Vitalien Laurent (1896-1973), care încă din 1934 a conceput un plan
vast pentru studierea prosopografiei Imperiului Bizantin. Comunicarea sa la cel
de-al IV -lea Congres Internaţional de Studii Bizantine (ţinut în acel an la
Sofia)4 a trasat liniile directoare ale unei activităţi care se desfăşoară de câteva
decenii şi de pe urma căreia avem azi, alături de numeroase studii privind
importante familii bizantine, monumentalul Prosopographisches Lexikon der
Palaiologenzeit (1976-1995, sub direcţia lui Erich Trapp). E posibil că pentru
Părintele Laurent modelul şi îndemnul îl va fi constituit Prosopographia
se vorbea

2

încă

Apărut doi ani mai târziu: Găneştii şi Arbureştii (Fragmente istorice, 1538-1541), în

"Cercetări

Istorice" (în continuare CI), s.n., II, 1971, p. 143-159. Caracterizarea aparţinea d-lui
Andrei Pippidi.
3
Cf. Lawrence Stone, Prosopography, în "Daedalus. Journal ofthe American Academy of Arts
and Sciences", 100, 1971, p. 46-79.
4
Vitalien Laurent, La prosopographie de /'Empire byzantin. Plan et travaux, în "Echos
d'Orient", 33, 1934, 176, p. 385-391 (cu un Appendice: lafamil/e byzantine des Aaron et ses
homonymes, p. 391-395). În 1972, autorul a revenit pe urmele acestui proiect - Familiae
Augustae Byzantinae. Les Ducas -les Cantacuzimes, în "Byzantinische Zeitschrift", 55, 1972,
p. 92-99 - recenzând două monografii de familii bizantine (D. 1. Polemis, The Doukai. A
Contribution to Byzantine Prosopography, Londra, 1968 şi Donald M. Nicol, The Byzantine
Family of Kantakouzenos, Washington, 1968); el a explicat cu acest prilej soarta proiectului său
expus în 1934, a cărui realizare a fost împiedicată de transferările Institutului Bizantin de Ia
Istanbul la Bucureşti şi apoi la Paris, apoi de războiul mondial şi urmările sale etc. La vremea
aceea, Institutul Bizantin de Ia Viena începuse deja lucrul pentru "une grande prosopographie
de l'epoque des Paleologues" (p. 93, nota 4). În această recenzie (p. 93), Vitalien Laurent a
definit ceea ce el numit o regulă de aur (une regie d'or) între exigenţele cerute unei cercetări
prosopografice: a spune doar esenţialul despre personajele importante (deci foarte cunoscute!)
şi, în schimb, a culege cu grijă tot ceea ce izvoarele oferă cu privire Ia cele obscure sau mai
modeste ("tout ce que les sources nous apprennent d'eux doit etre soigneusement releve").
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Imperii Romani, plănuită pentru secolele 1-111 după Hristos (Edmundus Groag,
Arturus Stein) şi al cărei prim volum a apărut în 1933. E de prisos a înfăţişa
unui conclav de specialişti tocmai în acest domeniu dezvoltarea ulterioară a
acestui plan, adăugându-se The Prosopography of the Later Roman Empire
(A.H.M. Jones - J.R. Martindale - J. Morris), Prosopographie der
mittelbyzantinischen Zeit şi mai apoi Prosopographie chretienne du BasEmpire, iniţiată de Henri-Irenee Marrou şi Jean-Remy Palanque, o serie pentru
care colegul nostru, d-1 profesor Zugravu, a propus o extindere, prin alcătuirea
unui corpus onomastic al creştinilor din regiunea Dunării de Jos.
În România, prosopografia abia a depăşit stadiul unei scienza nuova.
Pentru această întârziere, explicaţiile sunt numeroase, de natură subiectivă şi
obiectivă. Mai întâi, Ia vremea când această direcţie câştiga teren în Europa
Occidentală, istoriografia românească trăia încă în imperiul materialismului
istoric, sub cizma luptei de clasă. A căuta urmele unor oameni care au asigurat
conducerea poporului român vreme de secole, a le reface biografiile şi a le
studia familiile însemna, pentru pontifii de atunci ai istoriografiei noastre, a
devia grav de la învăţăturile marxism-Ieninismului. A vorbi despre nobili şi
despre genealogii echivala cu o erezie (forma de atunci a incorectitudinii
politice, respectiv, istorice!). Remediu! a apărut, încet şi timid, din chiar aceste
realităţi: accentul pus pe cunoaşterea istoriei sociale şi a formelor de proprietate
a dus, inevitabil, la cercetarea şi a stăpânilor pământului, după cum strădania de
a scoate în relief unele personalităţi - proeminente, e drept - ale istoriei
medievale şi moderne, socotite "patriotice şi progresiste", a impus, prin regulile
biografiei, studierea înaintaşilor şi a familiilor lor. Studii şi contribuţii
biografice şi genealogice şi-au făcut locul în publicaţiile oficiale, în cele
centrale sau în cele judeţene; s-a putut asigura, astfel, o continuitate - fie şi
firavă- în raport cu cercetările genealogice dinaintea instaurării comunismului.
Un rol important, nebănuit de important, în obişnuirea noilor generaţii de
cercetători cu investigaţiile de prosopografie şi de genealogie - chiar dacă nu
erau denumite ca atare! - 1-a avut criticul şi istoricul literar George Călinescu
(1899-1965): ani în şir, el şi-a îndrumat colaboratorii spre arhive şi spre urmaşii
scriitorilor pentru a căuta informaţii despre aceştia 5 • Biografia a acoperit astfel,
într-o manieră benefică, genealogia şi prosopografia.
Anul 1971 semnifică o bomă în progresul acestor preocupări. Atunci a
fost publicat un foarte important instrument de lucru, realizat de un medievist
erudit, Nicolae Stoicescu (1924-1999): Dictionar al marilor dregători din Ţara
Românească şi Moldova; cele circa 950 de "voci" răspund, în parte,
necesităţilor unui lexicon prosopografic pentru o instituţie (sfatul domnesc) cu
Rezultatele acestor investigaţii au fost publicate, ani în şir, în revista "Studii şi Materiale de
Istorie Literară şi Folclor".

5
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diversele ei funcţii. În condiţiile unui "dezgheţ" temporar şi ale unei
detensionări politice şi ideologice, autorul şi-a putut justifica astfel opera: "Se
ştie că marea boierime a fost pătura conducătoare în statele medievale Ţara
Românească şi Moldova; de aceea, istoria politică a acestor state nu poate fi
studiată temeinic rară a cunoaşte boierimea şi relaţiile dintre membrii ei,
probleme puţin cercetate în ultima vreme" 6 . A bon entendeur, salut: nu era
nevoie să se explice ce se înţelegea prin acea "ultimă vreme" în care nu se
cercetaseră "problemele" referitoare la clasa nobilă. Cu toate lipsurile şi
imperfecţiunile sale (mai ales sub raport genealogie), acest dicţionar a sprijinit
şi sprijină în continuare toate cercetările de istorie medievală şi premodemă
(secolele XIV -XVII); el a constituit şi constituie un model şi un îndemn pentru
continuări care să tindă spre perfecţiune.
Tot în 1971 s-a întemeiat Comisia de Heraldică, Genealogie şi
Sigilografie de pe lângă Institutul de Istorie "N. Iorga" din Bucureşti 7; această
modestă şi, oarecum, neoficială instituţie a creat acel foarte necesar cadru totuşi
oficial pentru dezvoltarea cercetărilor genealogice şi mai ales pentru
valorificarea lor fără nici o oprelişte în publicaţiile academice. A fost, desigur,
un act de curaj a vorbi, în 1972 - tocmai la începutul noii "glaciaţiuni"
provocate de "revoluţia culturală" - despre metodologia cercetărilor de
genealogie medievală moldovenească 8 • Era îndrăzneala unui tânăr de 24 de ani
în afirmaţia că "progresul studiilor istorice" va fi înlesnit de "trei lucrări
fundamentale" care "trebuie alcătuite aproape paralel": "genealogia,
prosofografia şi scurgerea proprietăţii pe diversele moşii, în secolele XIVXIX" . Nu-mi erau cunoscute, atunci, nici şantierele prosopografice ale
Occidentului, nici textele deschizătoare de drumuri, ca acela al lui Lawrence
Stone, care tocmai apăruse în 1971. Un deceniu după această afirmare a
Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova. Sec.
XIV-XVI, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1971, p. 5.
7
1. N. Mănescu, Activitatea Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Heraldică de pe lângă
Institutul de Istorie "N. Iorga" în 197/-I972, în "Studii", 26, 1973, 1, p. 164-167; Dan
Berindei, Cinci ani de activitate a Comisiei de Heraldică, genealogie şi Sigilograjie de pe
lângă Institutul de Istorie "N. Iorga", în "Revista de Istorie" (în continuare, Rdl), 29, 1976, 5,
p. 759-768 (pentru intervalul mai 197I- decembrie 1975); idem, Încă zece ani de activitate a
Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilograjie, în Rdl, 42, 1989, 12, p. 1263-1269 (pentru
intervalul ianuarie 1979- noiembrie 1988). Activitatea Comisiei în răstimpul ianuarie 1976decembrie 1978 rămâne necunoscută, ca şi aceea de după noiembrie 1988. V. şi Dan Berindei,
25 de ani de existenţă a Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilograjie a Academiei
Române, în "Arhiva Genealogică", IV (IX), 1997, 3-4, p. 303-308.
8
Ştefan S. Gorovei, Cu privire la metodologia cercetărilor de genealogie medievală
moldovenească, în "Revista Arhivelor", L, 1973, 2, p. 285-291. În forme mai reduse, această
adevărată pledoarie fusese citită anterior la Muzeul de Istorie a Moldovei din laşi (19 ianuarie
1970) şi într-o şedinţă a Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie (26 ianuarie 1972).
9
Ibidem, p. 290.
6
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necesităţii cercetărilor de genealogie şi de prosopografie, ambele ştiinţe au fost
cuprinse într-un Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei; prosopografia era
definită aici drept o "ramură a geografiei istorice care permite cunoaşterea
totalităţii personajelor trăitoare într-o epocă dată" 10 .
Dar aceşti primi paşi au rămas fără urmări considerabile. Au mai trecut
încă două decenii, cu schimbarea de regim politic din decembrie 1989, până
când avea să se tipărească la Iaşi un volum masiv despre Sfetnicii lui Petru
11
Rareş, explicit subintitulat Studiu prosopograjic. Un capitol amplu , bazat pe o
bibliografie întinsă, adusă la zi, a înfăţişat pentru prima oară în istoriografia
românească atât conceptul de prosopografie, cât şi feluritele definiţii şi utilizări
ale acestei metode de investigare, adunare, ordonare şi prelucrare a
informaţiilor documentare despre personajele trecutului 12 •

*

O bibliografie uriaşă s-a creat, în toate spaţiile istoriografice, pornindu-se
de la principiile şi cerinţele acestei ştiinţe care deja nu mai este nouă; pentru
istoria medievală, s-a creat chiar şi o publicaţie specială ("Medieval
Prosopography"). Nenumăratele lucrări tipărite - de la lexicoane până la
contribuţii ocazionale - au convins că avantajele metodei prosopografice sunt
de necontestat. Fişa prosopografică, alcătuită metodic după criterii severe, este
biografia in nuce a unui personaj, cu toate referinţele documentare identificate
de specialist în izvoarele epocii căreia personajul respectiv îi aparţine. Reunirea
fişelor după criteriul filiaţiei conduce la genealogie.
Biografie - prosopografie - genealogie: trei nume pentru a desemna
preocuparea de a identifica informaţii despre oameni, despre ceea ce le poate
defini personalitatea, despre cariera şi locul lor în societate, despre conexiunile
familiale. Dezvoltarea cercetărilor a condus, treptat, la o preeminenţă a
prosopografiei, care a fost înţeleasă într-o manieră globalizantă, subordonând
oarecum atât biografia, cât şi genealogia, şi făcând ca aceste trei ştiinţe să se
prezinte, în cele din urmă, ca inseparabile, ceea ce a fost - şi este, cred -,
profitabil fiecăreia dintre ele. În tot cazul, pentru cercetările genealogice
întreprinse în folosul istoriei sociale, utilizarea metodelor prosopografiei
înseamnă un aport major de acurateţe: genealogistul va trebui să fie atent nu
10

Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei, Editura

Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,

1982, p. 191.
Maria Magdalena Szekely, Sfetnicii lui Petru Rareş. Studiu prosopograjic, Editura
Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", laşi, 2002, p. 14-24.
12
Chiar în primăvara acestui an, în cadrul Şcolii doctorale a Facultăţii de Istorie de la
Universitatea noastră, d-1 Mihai-Bogdan Atanasiu a prezentat teza de doctorat intitulată
Personajele moldoveneşti din cronica lui Ion Neculce. Studiu prosopograjic. [A fost tipărită
câţiva ani mai târziu, cu un titlu modificat: Mihai-Bogdan Atanasiu, Din lumea cronicarului Ion
Neculce. Studiu prosopograjic, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, 20 15].
11
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numai la documentele prin care se reconstituie filiaţiile (în spaţiul românesc, în
legătură indisolubilă mai ales cu proprietatea funciară), căsătoriile şi înrudirile
în toate gradele, ci va trebui să "vâneze" cu maximă atenţie orice altă
informaţie, furnizată de izvoare de toate felurile. Se adună, astfel, tot ceea ce
priveşte un om.
"Pentru a se apropia de oameni - scria, în 1968, Mi chel Peronnet ( 19311998), pe atunci cercetător la C.N.R.S, mai apoi profesor la Universitatea
"Paul-Valery" din Montpellier -, istoria socială va trebui să treacă prin studiul
minuţios al grupurilor sociale, element intermediar între marile regrupări în
clase sau ordine şi indivizii izolaţi. [. ..] Noţiunea de grup social [. ..]permite,
pe de o parte, să rerupăm indivizii şi, pe de altă parte, să inserăm grupul într-o
societate globală" 1 •
Indivizi izolaţi, grupuri sociale, societate globală - studierea lor porneşte
de la adunarea informaţiilor despre oameni. "Oamenii? Ce treabă ar avea de
făcut în atelierele lui Clio?"- iată întrebarea pe care, ironic şi retoric, o arunca
în 1941 Lucien Febvre, în marginea unei cărţi despre Democraties et
capitalisme 14 • În adevăr: în uriaşa învălmăşeală de fapte şi de întâmplări, de
intrigi şi de revoluţii, de epidemii şi de războaie, de creaţii artistice, literare ori
ştiinţifice strălucite şi de holocausturi, oamenii se pierd, omul dispare, el, care
ar trebui să fie în prim-planul înţelegerii istoriei.
Specialiştii caută cu înfrigurare toate amănuntele detectabile pentru a
explica din punct de vedere tehnic o frescă veche ori un program iconografie,
sau pentru a reconstitui fazele şi etapele vreunei încleştări războinice ori ale
vreunei înfruntări diplomatice, care uneori pot fi urmărite, în diversele lor
planuri, pe ore şi minute: oamenii lipsesc. Studiul ideilor sau al învăţământului
îi pasionează pe alţii: se urmăreşte naşterea şi circulaţia ideilor, construirea
şcolilor şi alcătuirea manualelor. Oamenii lipsesc. Ca şi cum ideile ar circula
singure, ca şi cum manualele s-ar naşte singure, iar cunoştinţele ar trece direct
din ele în capul elevilor. ,,Absenţă totală a oamenilor. Totală lipsă de grijă faţă
de ceea ce ei au fost, faţă de formaţia lor, de caracterul lor, de psihologia lor
[. ..]. Absenţa indivizilor ca atare. Imposibilă discriminare între cei neînsemnaţi
şi cei foarte mari. Îmbulzeală a mediocrităţilor despre care te întrebi ce au ele
13

Michel Peronnet, Genealogie et histoire: approches methodiques, în "Revue Historique", an.
92, 1968, 1 (239), p. 111-112: "Pour se rapprocher des hommes, l'histoire sociale va devoir
passe par l'etude minutieuse des groupes sociaux, element intermediaire entre Ies grands
regroupements en classes ou ordres et les individus isoles. [... ] La notion de groupe social [ ... ]
permet, d'une part, de regrouper des individus, et, d'autre part, d'inserer le groupe dans une
societe globale".
14
Lucien Febvre, Et l'homme dans tout cela? (1941), reprodus în idem, Combats pour
l'Histoire, Armand Colin, Paris, 1992, p. 99: "Les hommes? Qu'est-ce qu'ils viendraient faire
dans Ies ateliers de Clio?".
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de-a face cu istoria" 15 • Trebuie, oare, să înţelegem explozia de interes pentru
genealogie şi pentru prosopografie ca o reacţie faţă de acest soi de nominalism
glacial, care consună tragic cu celebra zicerea lui Stalin: un om mort poate fi o
crimă, sute de mii de morţi înseamnă statistică?!
Oricum, eu văd în acest interes o întoarcere către viaţă şi către om. O
întoarcere a cărei necesitate a arătat-o cu toată puterea tragedia pe care
umanitatea a trăit-o înainte de încheierea primei jumătăţi a veacului trecut.
Probabil nu este întâmplător că tocmai în acele împrejurări Lucien Febvre a pus
pe hârtie protestele sale contra vreunei forme de Istorie care nu este a noastră
(Histoire qui n 'est pas la nâtre), cea din care lipsesc oamenii, pentru a încheia
cu aceste cuvinte:
"trebuie deci proclamat mai degrabă de zece ori decât o singură
dată: «Omul, măsură a istoriei. Singura ei măsură. Mai mult chiar,
raţiunea sa de afi»" 16 •
Şi încă mai amănunţit:
"Oamenii, singurele obiecte ale istoriei - ale unei istorii care se
înscrie în grupa disciplinelor umane de toate ordinele şi de toate
gradele, alături de antropologie, de psihologie, de lingvistică etc.; ale
unei istorii care nu se interesează de nu ştiu care om abstract, veşnic,
imuabil în fondul său şi perpetuu identic lui însuşi - ci [se interesează}
de oameni surprinşi întotdeauna în cadrul societăţilor ai căror membri
sunt - oameni membri ai acestor societăţi într-o anumită epocă bine
stabilită din dezvoltarea lor - oameni dotaţi cu funcţiuni multiple, cu
activităţi diverse, cu preocupări şi aptitudini variate, care, toate, se
amestecă, se ciocnesc, se contrariază şi sfârşesc prin a încheia între ele
o pace de compromis, un modus vivendi care se numeşte Viaţa" 17 •

15

Ibidem, p. 102-103: "Toute absence des hommes. Toute insouciance de ce qu'ils furent, de
leur formation, de leur caractere, de leur psychologie [ ... ]. Absence des individus en tant que
tels. Impossible discrimination entre les quelconques et les tres grands. Encombrement de
mediocrites dont on se demande ce qu'elles ont a faire avec l'histoire".
16
Ibidem, p. 103: "i/ faut donc proclamer dix fois plutât qu 'une: «L 'homme, mesure de
l'histoire. Sa seule mesure. Bien plus, sa raison d'etre»".
17
Ibidem, p. 20-21: "Les hommes, seuls objets de 1'histoire- d'une histoire qui s 'inscrit dans le
groupe des disciplines humaines de tous les ordres el de tous les degres, a câte de
l'anthropologie, de la psychologie, de la linguistique, etc.; d'une histoire qui nes 'interesse pas
aje ne sais quel homme abstrait, eterne!, immuable en son fond et perpetuellement identique a
lui-meme- mais aux hommes toujours saisis dans le cadre des societes dont ils sont membres aux hommes membres de ces societes a une epoque bien determinee de leur developpement aux hommes dotes defonctions multiples, d'activites diverses, de preoccupations et d'aptitudes
variees, qui toutes se melent, se heurtent, se contrarient, et jinissent par conclure entre elles
une paix de compromis, un modus vivendi qui s 'appelle la Vie"( din Vivre l'histoire, 1941).
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Dar trebuie să ştii atâtea lucruri pentru a reconstitui bine viaţa cu
oamenii ei şi oamenii cu viaţa lor! Într-o asemenea încercare, de la un capăt la
altul al cercetării, de la primul până la ultimul rând al textului aşternut pe hârtie,
simţi nevoia să cunoşti multe, cât mai multe amănunte despre oamenii pe care
desfăşurarea faptelor istorice ţi-i aduce în faţa ochilor minţii. În ce măsură poţi
reuşi? "Pentru a şti bine lucrurile- s-a observat-, trebuie să ştii amănuntul, şi
cum el este aproape nesfârşit, cunoştinţele noastre sunt întotdeauna
superficiale şi imperfecte" 18 • Aceste detalii le căutăm, aceste detalii nu le găsim
şi aşa trebuie să acceptăm precaritatea cunoştinţelor noastre despre oamenii
trecutului: despre unii, puţini, se poate scrie un studiu sau un articol, pentru alţii
se poate încropi o fişă cu un număr rezonabil de informaţii, iar pentru mulţi,
pentru cei mai mulţi, nu avem nimic sau avem aproape nimic. De aceea, bucuria
este nemăsurată când, dintr-un document inedit sau dintr-o sursă "minoră", mai
poţi culege o informaţie care fie completează o sărmană fişă deja existentă, fie
permite constituirea uneia noi, cu care se începe recuperarea unei biografii.
Această muncă de mare migală este pentru mine esenţială: pasionant până la
fascinaţie îmi este procesul pe care îl poate defini formula "rassembler ce qui
est epars". Informaţiile pe care le solicită fişa prosopografică reconstituie, în
fond, o viaJă.
Şi iată ce spunea, acum o sută de ani, în 1912, acel istoric nepereche al
românilor care a fost N. Iorga: "noi căutăm pretutindeni viaţa, în micile ei
amănunte de pace mai mult decât în momentele mari ale unei lupte" 19 •
S-a discutat şi se discută cu privire la statutul prosopografiei: este o
ştiinţă de sine stătătoare? Este o disciplină în cadrul ştiinţelor istorice? Este doar
o metodă de prelucrare a materialului documentar? Sau constituie numai o
direcţie de cercetare?
Ştiinţă? Disciplină? Metodă? Direcţie de cercetare? Toate acestea îmi
sunt absolut egale, când este vorba despre o posibilitate de a recupera vreo urmă
a unei existente umane.
Dată fiind calitatea mea de cercetător al istoriei medievale, mă veţi ierta
că nu pot rezista tentaţiei de a vă prezenta trei cazuri, exemplare fiecare în felul
său, pentru a ilustra importanţa constituirii fişei prosopografice, dar şi chipul în
care descoperiri neaşteptate de izvoare- altele decât documentele arhivelor!- îl
ajută pe specialist să depăşească dificultăţile inerente. Ţin să fac acest lucru mai
ales pentru a atrage încă o dată atenţia asupra importanţei surselor pe care le-am
18

Cf. Federico Bellini, La Basilica di San Pietro da Michelangelo a Delia Porta, I, Roma,
20 I l, p. 13: "Pour bien savoir les choses, il en faut savoir le detail, et comme il est presque
infini, nos connaissances sont toujours superficielles et imparfaites".
19
N. Iorga, GeneralităJi cu privire la studiile istorice, ediţia a III-a, Bucureşti, 1944, p. IlO;
ediţia a IV-a (Introducere, note şi comentarii de Andrei Pippidi, notă asupra ediţiei de Victor
Dumea), Editura "Polirom", Iaşi, 1999, p. 113.
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putea numi minore sau complementare, care nu ţin de domeniul diplomaticii,
dar furnizează, nu de puţine ori, informaţii unice şi de un interes deosebit surse epigrafice în toate cele trei cazuri care urmează20 . Deopotrivă, pentru a
arăta ce conexiuni neaşteptate pot să documenteze sau să sugereze acest
"rassemblement de ce qui est epars".
Ion ceaşnicul. Între sfetnicii lui Ştefan cel Mare, care au făcut obiectul
unei atente cercetări quasi-prosopografice încă de acum aproape şase decenii 21 ,
se află un anume Ion, care a îndeplinit dregătoria de ceaşnic sau paharnic în anii
1478-148422 . Dicţionarul marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova
din secolele XIV-XVII, menţionat deja, nu a putut consacra acestui personaj, în
1971, nici măcar un singur rând: la vremea aceea, nu era cunoscută nici o altă
informaţie care să poată face posibilă o cât de mică fişă prosopografică. Abia
acum zece ani s-a aflat că undeva, în judeţul Mureş, o biserică unitariană a
posedat cândva un clopot care a fost rechiziţionat în timpul Primului Război
Mondial şi probabil topit (după un obicei vechi de secole). Pe o veche
fotografie, s-a mai putut citi începutul inscripţiei în limba slavă23 :

t H3ROAE[HHE]Mb

C"hRp"hWEHHEMb

W(Tb)U,A H C"h nocntwEHHEMb

G(&t)T(A)ro

,ll,('ls')XA,

C"hTROpH

C"hH

G(bi)HA H
KAMGAHb

IW(Hb) "'L\WHHKb R(""b) A(ii)TO ...

"Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfântului
Duh, a făcut acest clopot Ioan ceaşnic în anul ... ".
Personalitatea paharnicului a început, astfel, să capete un anumit contur,
nu mai avem un simplu nume, ci un mic început de biografie: existenţa acestui
clopot - pierdut, din păcate - îl leagă de o biserică, fie o ctitorie proprie, în
Moldova (de unde clopotul a putut fi cumpărat, furat sau luat cândva ca pradă
de război), fie - ceea ce poate fi mai plauzibil - o biserică ortodoxă din
Transilvania. Se ştie că în acea direcţie se îndrepta atenţia domnului, dar şi a
unora dintre boierii săi: Isac, marele vistiernic al Moldovei, a trimis în 1498 o

Apelul la astfel de surse este, de altminteri, justificat prin însăşi tematica propusă întrunirii de
de aceste preocupări (prosopografie - biografie - epigrafie ).
21
A. Sacerdoţeanu, Divanele lui Ştefan cel Mare, în "Analele Universităţii «C. 1. Parhon»",
Seria Ştiinţelor sociale, Istorie, 5, 1956, p. 157-205. Studiul a fost citit Ia "sesiunea ştiinţifică a
Facultăţii de Istorie în iunie 1954" (p. 157, nota cu asterisc), deci a fost alcătuit Ia împlinirea a
450 de ani de la moartea lui Ştefan cel Mare.
22
Ibidem, p. 183-186 şi 205.
23
Datorez vechiului meu prieten Adrian Andrei Rusu semnalarea acestei inscripţii şi a lucrării
care a pus-o în circulaţie: Benko Elek, Erdely kozepkori harangjai es bronz keresztelomedencei,
Cluj-Napoca, 2002, p. 220-221. Redau inscripţia după Marius Porumb, Ştefan cel Mare şi
Transilvania. Legături culturale şi artistice moldo-transilvane în sec. XV-XVI, Institutul
Cultural Român, Cluj-Napoca, 2004, p. 18.
18
20

faţă, încadrată
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ferecătură de argint pentru un Tetraevanghel aflat la biserica din Feleac 24 •
Acestui dar s-ar alătura acela al paharnicului Ion, ceea ce ne-ar îngădui să-1
considerăm pe acesta din urmă un apropiat al lui Ştefan cel Mare (ca toţi cei
care i se asociau în asemenea gesturi).
Gârlea hatmanul. Cam un secol mai târziu, în domnia lui Ioan vodă cel
Cumplit (1572-1574), dregătoria de portar al Sucevei a fost acordată unui boier
numit Gârlea. În 1572, documentele îl atestă pe Ioan ca domn în Moldova încă
de la 7 martie 25 , însă acte cu mărturia membrilor sfatului domnesc nu par a fi
cunoscute decât din decembrie 26 . De atunci şi până la 10 mai 1573 27 , portar al
Sucevei rămâne acest Gârlea; la 12 martie 1574, în locul său se găseşte boierul
Ieremia28 . Dictionarul marilor dregători nu a putut consacra acestui personaj,
în 1971, decât trei rândurP 9, cu câteva informaţii sumare, dintre care două
ipotetice30 şi una neverificabilă! Altfel spus, părea un personaj ieşit din neant,
înregistrat câteva luni într-o importantă funcţie a Statului şi apoi reintrat în
neantul său. Numai bun pentru a "documenta" o teorie scumpă istoriografiei
24

Repertoriul monumente/ar şi obiectelor de artă din timpul lui Ştefan cel Mare, sub îngrijirea
lui M. Berza, Editura Academiei, Bucureşti, 1958, p. 346, nr. 122. Ferecătura de argint era
destinată unui Tetraevanghel scris la 1488 sau 1489 (văleatul 6997) pentru arhiepiscopul
Daniel; înălţarea bisericii şi crearea mitropoliei sunt atribuite lui Ştefan cel Mare: Marius
Porumb, Biserica arhiepiscopală din Feleac, ctitoria lui Ştefan cel Mare, Editura "Renaşterea",
Cluj-Napoca, 2003. V. şi observaţiile lui Dumitru Nastase, Pictura exterioară a bisericii din
Bălineşti şi ferecătura Tetraevanghelului de la Feleac (2003), în De potestate. Semne şi expresii
ale puterii În Evul Mediu românesc, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", laşi, 2006, p.
121-126. Din păcate, nici manuscrisul, nici ferecătura nu se mai regăsesc, astăzi, în vreo
colecţie cunoscută.
25

Documente privind istoria României (în continuare, DIR), XVI/3, Editura Academiei,
1951, p. 5--6, nr. 10: copie slavă după original. Indicaţia arheografică este menită să
ascundă preluarea din documentele copiate de pr. Paul Mihail din arhiva Metocului Sfântului
Mormânt de la Constantinopol: Documenta Romaniae Historica, (în continuare, DRH), VII
(1571-1584), volum întocmit de Ioan Caproşu, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2012, p.
14, nr. 15. Toate volumele citate, din colecţiile DIR şi DRH, aparţin seriei A. Moldova.
26
DIR, cit., p. 1O, nr. 17; DRH, cit., p. 26, nr. 30.
27
DIR, cit., p. 25, nr. 31; DRH, cit., p. 62, nr. 49.
28
DIR, cit., p. 30, nr. 39; DRH, cit., p.77, nr. 61.
29
Dicţionar al marilor dregători, cit., p. 308.
30
Presupunerea că ar fi fost fiul lui Nicoară Milici şi afirmaţia că ar fi atestat fără titlu în 15531554. Ambele se întemeiază pe un document publicat în Moldova În epoca feudalismului, I,
alcătuitori: P. G. Dmitriev, D. M. Dragnev, E. M. Russev, P. V. Sovetov, sub redacţia lui L. V.
Cerepnin, Editura "Ştiinţa", Chişinău, 1961, p. 66, nr. 25, în care este menţionat "Gârle şi sora
lui Dobra, ficiorii lui Nicoară Milici". Documentul, păstrat într-o traducere veche, are doar
văleatul, 7062, pe care editorii I-au transpus eronat 1553/1554: pentru acea vreme, trebuie
scăzut exclusiv 5508. Identitatea hatmanului Gârlea cu fiul lui Nicoară Milici e îndoielnică: în
document e vorba de o soră, în inscripţie de un frate! Până la proba contrarie, cred că avem de-a
face cu o omonimie. Cu data 1554 (7062), documentul a fost cuprins în DRH, VI (1546-1570),
volum întocmit de 1. Caproşu, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008, p. 207, nr. 121.
Bucureşti,
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româneşti a anilor '50-'70, cea a "oamenilor noi", homines novi, pe care unii
domni i-ar fi ridicat dintre plebei pentru a-i opune acelei pături sociale care în
mod tradiţional (şi justificat) furniza cadrele pentru eşalonul cel mai înalt al
slujitorilor Coroanei şi Statului: marea boierime. Gârlea părea un om despre
care nu se ştia nimic: un perfect homo novus31 •
Câţiva ani după tipărirea acelui Dicţionar, s-a descoperit, într-o
modestă biserică de lemn a unui sat din judeţul Suceava, o ferecătură de argint
din secolul al XVI-lea, care învelea acum nu un manuscris, ci o tipăritură cu
două secole mai nouă 32 . O mică inscripţie 33 , gravată în jurul uneia dintre
imagini (Înălţarea, pe verso ), are următorul conţinut:

r

t G~H T~ TpOHRAArEAb c~ TROpH nAHb Ji'\PA t rHT MAHb "
nOAPO~H~ Ero " spATH Ero EHAJi'\H CTOA~HHK " AAAE E 3A A~WH
CROE HAE~E E(CTb) XPAMb G~3HECEHHE R(~) A(ii)Tw ,.3iid ARr(~cT)
Ff.

,,Acest Tetraevanghel l-a făcut pan Gârlea hatman şi soţia sa şi
fratele său Bilăi stolnic şi l-a dat pentru sufletul său <bisericii> unde este
hramul Înălţarea, în anul 7081 august 8".
Cele patru mici rânduri ale acestei inscripţii închid o bogăţie neaşteptată
de informaţii de diferite categorii. Mai întâi, fireşte, cele de ordin genealogie:
Gârlea era frate cu un alt membru al sfatului domnesc, Simion Bilăi, atestat
între aceleaşi date ca mare stolnic, dar continuându-şi cariera sub domnul
următor, ca mare vomic al Ţării de Sus până la 1579. Despre statutul social al
acestuia depune mărturie căsătoria sa cu o fiică a marelui logofăt Gavril 34 ,
Dinu C. Giurescu, Ion vodă cel Viteaz, editia a 11-a, revăzută şi completată, Editura
1966, p. 71: "Marii dregători ai lui Ion vodă au fost [... ] oameni noi".
Ultimul din listă este Gârlea, "portarul Sucevei şi comandantul cavaleriei până în martie 1574"
(p. 72); limita cronologică este greşită, întrucât, cum am arătat, alt boier era, în martie 1574,
titularul respectivei dregătorii.
32
Cartea- o Evanghelie tipărită la Iaşi în 1762 - se păstrează, cu tot cu învelitoarea din 1573,
în depozitul de carte veche din judetul Suceava (azi la Mănăstirea Sucevita). Cf. Olimpia
Mitric, Cartea românească veche în judetul Suceava. Catalog, editia a II-a revăzută şi adăugită,
Editura Universitătii "Ştefan cel Mare", Suceava, 2005, p. 118, nr. 455 (foto la p. 121 ).
33
Marina Ileana Sabados, O ferecătură de carte necunoscută din Moldova, din secolul al XVIlea, în "Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie «A.D. Xenopol»", XVI, 1979, p. 437
(controlat, în măsura posibilului, cu desenul din p. 442).
34
Această fiică avea numele - rarissim, dacă nu unic în onomastica moldovenească a vremii de Singlitichia. 1 se cunoaşte un singur fiu, Ionaşco, mort înaintea ei; ca urmare, Singlitichia şi-a
lăsat averea nepotului ei de frate, viitorul mare logofăt Dumitraşco Ştefan. Totuşi, o familie cu
acest nume a continuat să existe în Moldova: cf. Ioan Nădejde, V. G. Morfun. Biografia lui,
genealogia şi albumul familiei Mortun, Institutul de Arte Grafice "Speranta", Bucureşti, 1923
[1924], p. 51 (spită), p. 143- N. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, V,
Editura Ministerului de Instructie, Stabilimentul Grafic 1. V. SOCEC, Bucureşti, 1903, p. 227,
nr. 64 din 12 decembrie 1704: lonaşco Bilăi biv clucer, fiul lui Gligoraşco Bilăi de Botăşinti,
20
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foarte probabil înrudit cu familia lui Petru vodă Rareş 35 , unul dintre cei "doi
domni magnaţi" (duo magnates domini) care au constituit regenţa la 1568
pentru Bogdan al IV-lea Lăpuşneanu36 . De altminteri, avem azi dovada că nici
Gârlea însuşi nu a fost ridicat la înalta sa funcţie din praful uliţelor: încă din
1561 el slujea la curtea principelui Alexandru Lăpuşneanu, ca vornic (judex
curiae ), şi se bucura de consideraţie, de vreme ce era trimis, împreună cu vtori
logofătul Petru Albotă, în solie la regele Sigismund August al Poloniei 37 •
Inscripţia mai arată că personajul nostru a fost căsătorit (fără să ne dea
numele soţiei), dar nu a avut copii şi, de asemenea, că nu şi-a încheiat cariera în
mai 1573, ci a continuat-o cel puţin până în august 1573 - completare
importantă pentru cursus honorum, atât al său, cât şi al succesorului său în
funcţie.
Informaţiile

din izvorul care constituie această fişă
prosopografică mai îngăduie şi unele discuţii colaterale, dintre care una priveşte
titlul personajului, hatman, într-o vreme când respectiva dregătorie se numea,
tradiţional şi oficial încă, portar de Suceava; nu insist aici asupra acestei
desprinse

nepotul lui Bilăi şi al Nastasiei, fiica lui Cârstea Mihăilescu uricarul; cum acesta din urmă
activează în răstimpul 1573-1593, ginerele său Bilăi este foarte apropiat de marele vornic
(generaţia următoare)- şi p. 155. Aici, se citează regestul unui document din 1576 (aprilie 17),
în care s-ar afla doi Bilăi, unul vornic al Ţării de Sus şi altul stolnic. În adevăr, regestul a fost
publicat de N. Iorga în Hurmuzaki-Iorga, Documente, XI, Sub auspiciile Ministerului Cultelor
şi Instrucţiunii Publice şi ale Academiei Române, Stabilimentul Grafic 1. V. SOCEC, Bucureşti,
1900, p. 893. Documentul respectiv a fost editat integral în DIR, XVI/3, Editura Academiei,
Bucureşti, 1951, p. 63-65, nr. 84 şi, foarte recent, în DRH, VII, cit. (supra, nota 22), p. 170172, nr. 137, însă în această traducere veche apare "Bulăul stol." (p. 65 şi, respectiv, 172),
imediat după stolnicul en tître, Nicola. În documentele emise în zilele următoare, un asemenea
personaj nu mai apare; cred că este o eroare a vechiului traducător, pe baza confuziei cu Borciul
sau Burciul comisul, menţionat după stolnicul Nicola. Totuşi, în absenţa originalului, nu se
poate trage o concluzie fermă. Eventuala continuitate a familiei ar merita o investigaţie aparte.
35
Ştefan S. Gorovei, Rude şi inrudiri necunoscute ale lui Patru Rareş, în RI, s.n., VIII, 1997,
7-8, p 470-471, 475; Petronel Zahariuc, Ţara Moldovei in vremea lui Gheorghe Ştefan voievod
(1653-1658), Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, 2003, p. 15.
36
Cronicile slava-române din sec. XV-XVI publicate de Ion Bogdan, ediţie revăzută şi
completată de P. P. Panaitescu, Editura Academiei, Bucureşti, 1959, p. 147 (Cronica lui
Azarie); Andrei Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării
Româneşti, 1. Acte şi scrisori (1527-1572), publicate de-, Cartea Românească, Bucureşti, 1929,
p. 272, nr. 329 ("isti duo magnates domini"); Călători străini despre Ţările Române, II, volum
îngrijit de Maria Holban, M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru <şi> Paul Cernovodeanu, Editura
Ştiinţifică, Bucureşti, 1970, p. 391 (traducerea textului publicat de Veress).
37
Ilie Corfus, Documente privitoare la istoria României culese din arhivele polone. Secolul al
XVI-lea, Editura Academiei, Bucureşti, 1979, p. 196-197, nr. 100: "missimus itaque egregios
fideles sincere nobis dilectos Petrum Albotam cancellarium nostrum secundum et Gerlam
iudicem curiae nostrae Philipumque scribam". Nota editorului: "Poate: Gârlă sau Hârlă".
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chestiuni 38 . De mai mare interes poate fi cea de-a doua, care trebuie să răspundă
la întrebarea: cărei biserici i-a fost dăruit Tetraevanghelul în 1573?
Descoperitoarea ferecăturii a fost de părere că biserica Înălţării, menţionată în
inscripţie, ar putea fi cea a Mănăstirii Neamţului, fără să excludă vreo "altă
biserică cu acest hram, azi dispărută" 39 . Cum marea mănăstire de la Neamţu nu
putea fi desemnată prin simpla menţionare a hramului, ar rămâne cea de-a doua
variantă. Fiind un dar al ambilor fraţi, beneficiarul ar putea fi o ctitorie de
familie, din satul (altminteri necunoscut) unde-şi aveau obârşia. Însă mai
credibilă mi s-ar părea ipoteza- pe care doar o formulez cu acest prilej, în faţa
Domniilor Voastre40 - că Tetraevanghelul a fost dăruit bisericii din cetatea
Sucevei, care avea hramul Înălţării 41 , cu alte cuvinte acelei biserici unde Gârlea
mergea în fiecare zi şi unde probabil se spovedea şi se împărtăşea. Gesturi
identice mai sunt cunoscute: la 1599, Gheorghe Lozenschi (Izlozearm), socrul
lui Ieremia vodă Movilă, dăruia un frumos Tetraevanghel bisericii cu hramul
Adormirea Maicii Domnului din cetatea Hotinului, cetate al cărui comandant a
fost vreme de vreo 15 ani 42 .

Cf. Ştefan S. Gorovei, Mărturiile unui document, în CI, s.n., XII-XIII, 1981-1982, p. 311316.
39
Marina Ileana Sabados, op. cit., p. 439.
40
Îmi propun să revin la acest subiect, cu mai multe detalii. [În pregătirea pentru tipar a
versiunii franceze, am desprins din acest text întreaga discuţie asupra chestiunii în cauză,
socotind-o inutilă acolo; a apărut în acelaşi an, sub titlul Un monument misterios al Sucevei
medievale, în "Studii şi Materiale de Istorie Medie" (în continuare, SMIM), XXXI, 2013, p.
357-364. Un an mai târziu, în comunicarea Biserica din cetatea Sucevei. O contribuţie -citită
la Simpozionul "Artă şi Civilizaţie Medievală" (ediţia a XXI-a, Suceava, 7 mai 2014) - am
prezentat şi dovada peremptorie a corectitudinii acestei atribuiri; textul s-a publicat în acelaşi an
(O contribuţie la istoria bisericii din Cetatea Sucevei, în "Analele Putnei" (în continuare, AP),
X, 2014, 2, p. 391-400)].
41
Cetate avea propria ei organizare, deosebită de a oraşului, unde curtea domnească era polul
de putere; preoţii bisericii din cetate sunt atestaţi cel puţin în răstimpul 1493-1647; unul dintre
ei, la 1599, era Ilie Crimcovici, viitorul episcop şi mitropolit. Cf. Ştefan S. Gorovei, Cetatea de
Scaun a Sucevei. O ipoteză, în AP, IV, 2008, 2, p. 15-24 (v. p. 17-19).
42
Manuscrisul a fost descris întâia dată de Episcopul Melchisedec, care a dat şi însemnările
slave cu traducerile lor (O vizită la câteva mănăstiri şi biserici antice din Bucovina, în "Revista
pentru Istorie, Arheologie şi Filologie", 1, 1883, voi. 1, fasc. 2, p. 265-267). O descriere mai
completă Ia Elena Linţa (coordonator), Lucia Djamo-Diaconiţă, Olga Stoicovici, Catalogul
manuscriselor slava-române din Bucureşti, Tipografia Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 1981,
p. 102-107. Însemnarea de danie, în traducere, la Olimpia Mitric, Tezaurul de manuscrise din
timpul domniei lui Ieremia Movilă, în Movileştii. Istorie şi spiritualitate românească, Il.
Ieremia Movilă. Domnul. Familia. Epoca, Sfânta Mănăstire Suceviţa & Editura "Muşatinii",
Suceava, 2006, p. 73. V. şi 1. Caproşu şi E. Chiaburu, Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi
din Ţara Moldovei. Un Corpus editat de-, 1, Casa Editorială "Demiurg", laşi, 2008, p. 111-113
(după Elena Linţa).
22
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Păcurar marele vornic. Exact în aceeaşi perioadă când Gârlea este
atestat ca portar al Sucevei (hatman), adică între 13 decembrie 1572 şi 10 mai
1573, dregătoria de mare vomic al Ţării de Sus a fost îndeplinită de un boier
numit Păcurar (nume de familie sau poreclă). Nici o informaţie în plus nu a
putut fi valorificată de eruditul alcătuitor al Dicţionarului marilor dregători,
astfel încât Păcurar lipseşte cu totul din acest instrument de lucru, iar
monograful domniei lui Ioan vodă 1-a catalogat şi pe el, direct şi explicit, ca şi
pe Gârlea, drept un homo novus43 . S-a întâmplat, însă, că o şansă cu totul
specială a îngăduit o examinare nouă a unei vechi pietre funerare din biserica
Mănăstirii Probota, despre care se ştia, de mai bine de un secol, că acoperise
mormântul unei tinere fete, Vasilca, moartă în martie 1569; cercetările
arheologice foarte recente au condus la identificarea mormântului însuşi, din
care au fost scoase la lumină bijuterii scumpe şi foarte frumoase. Noua lectură a
inscripţiei 44 a dat numele tatălui acestei fete, comanditarul dalei funerare:
Păcurar fost vomic.
GIH rpos1:. C'hTROpl H Ol(Kp4CI """"' U-..K'Is'p4p GI:.IRWIH
ARWpHHK'h 'f4AH CROL\R G4CIAK4 I~E R'h MOHL\CTHp
<p >EKOML\
Uosp4T4 R ATW

,.303

MH

Hl.

Acest mormânt l-a făcut şi l-a înfrumuseţat pan Păcurar fost vornic
copilei sale Vasilca, care [s-a îngropat] în mănăstirea numită Probota în
anul 7077 mai 18.
Cel care păruse până atunci un personaj obscur, ridicat la nivelul cel mai
înalt al vieţii sociale prin voinţa unui principe "revoluţionar", s-a vădit, brusc, a
fi un membru al elitei celei vechi, din vremea dinastiei tradiţionale şi foarte
probabil înrudit, într-un fel sau altul, cu aceasta: înmormântarea fetei sale în
biserica Probotei - ctitorie şi necropolă princiară - este un argument greu în
acest sens. Personajul a fost apoi identificat şi într-un document contemporan,
care-I arată a fi fost un bogat cumpărător de pământuri în ţinutul Cernăuţilor. În
locul unui simplu nume, fişa prosopografică va conţine, de acum încolo,
menţiunea şi a unei soţii (încă necunoscută ca nume), şi a unei fiice, numele
unei proprietăţi şi sugestia une1 înrudiri cu vechea familie domnitoare a
Moldovei medievale.
Şi

*

acum, o întrebare pe care mi-o pun întotdeauna cu teamă: care este
viitorul acestei ştiinţe despre oameni? Cu câtă experienţă am putut aduna până
acuma, nu cred că am motive să fiu optimist. Prosopografia este - ca şi
epigrafia, genealogia, heraldica ori numismatica - o ştiinţă de erudiţie, de
Dinu C. Giurescu, Ion vodă cel Viteaz, cit. (supra, nota 31), p. 71.
Pentru această chestiune - Ştefan S. Gorovei, Contribuţii prosopograjice şi epigrajice, în
SMIM, XXVIII, 2010, p. 82-85. Nu sunt sigur de citirea lunii: poate fi şi martie.

43

44
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maximă erudiţie

prin caracterul ei globalizant. Or, astăzi, erudiţia sperie.
sunt în căutare de subiecte care să asigure, fără prea multă
muncă, roade uşor de valorificat repede, îngăduindu-le astfel afirmarea rapidă şi
acumularea de "puncte" pentru rapoarte anuale credibile. Privesc cu tristeţe şi
îngrijorare acest declin adus de necontenitele reforme care ating viaţa ştiinţifică.
De-a lungul mai multor ani, am propus studenţilor cercetări de acest
gen, oferindu-le două subiecte pe care eu le socotesc grandioase. În primul
rând, documentul din 1456, prin care s-a stabilit acceptarea plăţii tributului faţă
de Sublima Poartă: actul conţine numele a câtorva zeci de persoane (nobili de
toate categoriile), care au participat la adunarea convocată cu acel scop. Aceşti
oameni reprezentau elita a ceea ce azi s-ar numi clasa politică a vremii 45 . A
doua ofertă avea în vedere un document din secolul al XIX-lea, un document de
alt tip, pictat pe bolta unei biserici: alte câteva zeci de nume, din veacurile
XVIII şi XIX, de data aceasta ale donatorilor şi binefăcătorilor unui mare spital
din Iaşi (Sf. Spiridon). Documentul este expresia unei mari solidarităţi în
domeniul carităţii, pe fundamente profund creştine: un sentiment care a reunit
membri ai diverselor categorii sociale, nobili şi nenobili, dornici să fie folositori
celor bolnavi şi săraci. Este un altfel de elită, a cărei cunoaştere este preţioasă,
dar şi emoţionantă. În ambele cazuri, analiza prosopografică poate fi de cel mai
înalt interes: precum s-a observat acum câţiva ani, "la methode
prosopographique precise les contours jluctuants de ces elites, devoile les
modalites de leur renouvellement - appuyees sur des strategies matrimoniales,
commerciales, culturelles et politiques -, les hierarchies et les conjlits
internes". Fără îndoială, ambele cercetări ar presupune multă muncă, răsplătită
însă prin rezultate. Ca să nu mai vorbesc de toate cercetările colaterale pe care
le-ar deschide ori le-ar sugera o investigaţie de acest gen.
Nu am putut să nu mă întreb dacă eşecul nu este, cumva, dovada
frapantă a faptului că noile generaţii şi-au pierdut credinţa că omul este unica
raţiune de a exista a ştiinţei istorice. Şi, privind filacterul pictat pe bolta acelei
biserici - în care regăsesc foarte multe nume cunoscute, dar care nu spun nimic
noilor cercetători -, nu pot să nu repet aceste cuvinte obsedante ale lui
Chateaubriand: ,,Je suis peut-etre le seul homme au monde qui sache que ces
personnes ont existe".
Tinerii

cercetători

În cursul tipăririi acestei comunicări, am adăugat alte exemple de documente, din secolul al
XVIII-lea, care se pretează excelent la analize prosopografice: Ştefan S. Gorovei,
Prosopografie şi istorie:" clasa politică" a Moldovei în secolul al XVll/-lea, comunicare la
Colocviul "Biografie- Prosopografie - Genealogie. Discuţii de metodologie şi studii de caz
din Antichitate şi până în prezent", organizat la Il aprilie 2013 de Departamentul de
Cercetare al Facultăţii de Istorie a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" împreună cu Institutul
Român de Genealogie şi Heraldică "Sever Zotta" şi DAAD Alumni-Ciub laşi. [Textul este în
curs de publicare în "Prutul. Revistă de cultură", s.n., IX (XVIII), 2019, 1 (63)].
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IDENTITATE ŞI MEMORIE ISTORICĂ. FAMILIA TĂUTU*
Ştefan

Identite et memoire historique. La familie
Resume

S. GOROVEI

Tăutu

La familie Tăutu, fondee par Ioan Tăutu, grand Iogothete de Moldavie (14751511 ), constitue un cas unique dans 1'histoire de cette partie du pays: c' est la familie
ayant la plus ancienne attestation du nom, qui s'est maintenu inchange depuis 1430, et
une genealogie dont la filiation ininterrompue couvre plus de 500 ans. Ses membres
ont manifeste, au long de ces siecles, une remarquable conscience de leur identite,
exprimee egalement par la creation de memoire historique: les eglises fondees par
certains d'entre eux aux XVe-XIXe siecles ont abrite de veritables necropoles
familiales, etant ainsi des lieux de recueillement et de consolidation de la solidarite. En
ces conditions, il n'y a rien de surprenant que l'un des plus anciens arbres
genealogiques, realise selon les criteres modernes (suivant la succession par la ligne
masculine) et non de la maniere traditionnelle (en illustrant l'evolution de la propriete)
vise justement la familie Tăutu.
Mots-cles: Tăutu, histoire familiale, memoire historique, memoire familiale,
genealogie, Moldavie.

Sire, boeriul cel mai vechi, de care analile ţării noastre pomenesc
mai cu multă laudă, au fost Tăutullogojătul, pe la anul 1500. Cel dintâi
ministru a domnului Ştefan -pe care noi numim cel Mare - şi a domnului
Bogdan, el au slujit pământului [=ţării] în ministeriia statului mai mult de
40 de ani, şi au fost întrebuinţat de aceşti doi domni în toate relaţiile ce ei
au avut cu puterile streine. El au fost ambasadorul domnului Bogdan, în
vremia supunerii ţării la sultan Soliman i, care I-au primit cu o cinstire

* La baza acestui text stă comunicarea cu acelaşi titlu, citită la 17 mai 2003 în cadrul celui de-al
XII-lea Congres de Genealogie şi Heraldică (Iaşi, 15-18 mai 2003). Pregătindu-1 pentru tipar,
am operat minime îndreptări şi am efectuat completări bibliografice doar acolo unde le-am
socotit strict necesare şi aşezându-le între paranteze drepte.
1
Supunerea sau "închinarea" Moldovei s-a făcut în adevăr prin Ioan Tăutu, mare logofăt al
Moldovei (1475-1511) şi specialistul relaţiilor cu Poarta, însă nu în vremea lui Bogdan al III-lea
şi Soliman Magnificul (ale căror domnii nu s-au intersectat !), ci sub Ştefan cel Mare, la 1486,
când domnea sultanul Baiazid al II-lea (1481-1512). Ea a însemnat, de fapt, încheierea păcii
după războiul declanşat în 1473 (aşa-zisul război de 13 ani) şi acceptarea definitivă de către
domnul Moldovei a statutului de kharadjgiizar (plătitor de haraci). Pentru data "închinării":
Ştefan S. Gorovei, Moldova în .. Casa Păcii". Pe marginea izvoarelor privind primul secol de
relaţii moldo-otomane, în AHAl, XVII, 1980, p. 643-650, 666-667; idem, Pacea mo/do25
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fnsămnată, şi saraiul din Constantinopol, ce şi astăz să numeşte BogdanSarai, este a lui monumenP.
Aşa, Sire, acest boeri nu-i pomenit numai fn analile noastre, numile
lui nu-i trecut numai fn documenturile acei mai mari părţi din moşinaşii
noştri. Analile Împărăţiei Turceşti, prin Aziz CelebP fi pominesc asămine;
şi prinţipul Dimitrie Cantimir, fn a sa Istorie a Înpărăţiei Otomane fi
fnsămniază cu laudă.
Sire, dacă o bună purtare, unită cu lumini câştigate prin ani de
învăţătură şi de procetiri - nu asupra a lucruri migăelnice, unită încă cu
ispita câştigată fn slujbile statului, dacă acestia sânt sămnile de pe care să
poate cunoaşte un bun ocărmuitor de ales, îndrăznim a crede că unul din
urmaşii fn linie driaptă a pomenitului boer vechi Tăutul logofăt are
destoinicia cerşută pentru a ocârmui bine. Acesta este boeriul l<oan>
T<ăutul> C<omis>, proin întrebuinţat fn deputaţiia ce locul nostru au
avut fn Constantinopol, fnnaintia războiului, ce să află şi acum într-acest
capital a Înpărăţiei Otomane.
Aceste cuvinte4 aparţin lui Ionică Tăutu (1795-1830), vestitul comis
cărvunar, care la 1829, în împrejurări nu foarte limpezi, în urma războiului
ruso-turc încheiat cu pacea de la Adrianopol, a năzuit să ocupe tronul Moldovei,
ca succesor al lui Ioniţă Sandu Sturdza; ele fac parte dintr-o închipuită jalbă pe

otomană din 1486. Observa/ii pe marginea unor texte, în Rdl, 35, 1982, 7, p. 691-705; v. şi
versiunea franceză, La paix moldo-ottomane de 1486 (Quelques observations en marge des
textes), în RRH, XXI, 1982, 3-4, p. 405-421. [Cu informaţii mai bogate: Ştefan S. Gorovei,
Maria Magdalena Szekely, Princeps omni laude maior. O istorie a lui Ştefan cel Mare, Stănta
Mănăstire Putna, Editura "Muşatinii", 2005, p. 238-248, subcapitolul incheierea păcii cu
Poarta. Pentru problema relaţiilor moldo-otomane în general şi statutul Moldovei în raport cu
Sublima Poartă: Ştefan S. Gorovei, Maria Magdalena Szekely, Old Questions, Old Cliches.
New Approaches, New Results ? The Case of Moldavia, în Oliver Jens Schmitt (ed.), The
Ottoman Conquest of the Balkans: Interpretations and Research Debates, Verlag der
Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, Viena, 2016, p. 209-242].
2
Dimitrie Cantemir a atribuit logofătului Tăutu ridicarea "palatului" la Constantinopol
(Dimitrie Cantemir, Istoria Imperiului Otoman. Creşterea şi descreşterea lui, traducere de Iosif
Hodoş, 1, Ediţiunea Societăţii Academice Române, Bucureşti, 1876, p. 271, nota 36), bazânduse, desigur, pe faptul că acest boier moldovean a fost acela care a tratat aşezarea păcii cu Poarta
(închinarea Moldovei). Din ansamblul desemnat cu acest nume, se mai păstrau, în secolul al
XIX-lea, doar ruinele bisericii (G. Balş, Bogdan-Serai, în BCMI, IX, 1916, p. 10-18); astăzi nu
mai există, probabil, nici o urmă. Bogdan-Seraiul din Istanbul îi era bine cunoscut autorului
acestor rânduri, întrucât locuise şi lucrase chiar în acea clădire, ca secretar al capuchehaielei
Moldovei.
3
Cronicarul otoman Ia care se referă autorul nu pare a fi fost identificat.
4
Ionică Tăutul, Scrieri social-politice, cuvânt înainte, studiu introductiv, note <de> Emil
Vîrtosu, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974, p. 271-272.
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care boierii moldoveni ar fi trebuit să o trimită ţarului pentru a cere pe Tăutu ca
domn al lor.
La aceeaşi vreme, într-o scrisoare către unchiul său Ilie Ilschi (fratele
mamei sale, aflat în Bucovina\ comisul Tăutu dezvoltă o mică demonstraţie cu
privire la descendenţa sa din marele logofăt al lui Ştefan cel Mare 6 :
.. .sânt unii carii, fără să ştie ce zic, clevetesc că familiia noastră nu
s-ar tragi di-a dreptul din Tăutul logofătul, şi că noi am răpit aciastă
poreclă. Deci, negreşit, cei ce nu mă vor vre, vor alerga la acest elenei
fără temei. Pentru aceia, las de o parte că moşiile Bălileştii - în care este
bisărica şi portretul Tăutului - şi Comăneştii şi Cerchejănii şi alte părţi a
vechiului Tăutul, au venit di-a dreptul păn-la tatul tătâni-meu; dar am
documenturi, hrisoave vechi şi noi, asupra niamului. Fiind, însă, că acele
documenturi sânt închisă, încât nu poei rândui acum a să deşchide,
însămnez că asămine documenturi ave şi răposat unchiul meu, vornic
I[oan} Tăutul, care acum trebui să fie în mâna verilor Tăutuleşti. Cătră
acestia, şi ceia ce este mai mult, unchiul meu Costachi Tăutul ave asupra
niamului atestat latinesc a Înpărăţiei Nemţăşti, de care şi unchiul vornic
Tăutul au fost luat copie adiverită la 1821, încât a acelui atestat 7
orighinalul este la mătuşa în Comăneşti, şi copiia trebui să fie la
d[umnealui} vărul Vasile Tăutul.

Pentru această familie, v. Ioan Scripcariuc, Un model de integrare: familia //schi, în ArhGen,
VII (XII), 2000, 1-4, p. 199-205. Prin mama sa, comisul cărvunar era văr primar cu
binecunoscutul om politic antiunionist Nicolae Istrati (1812-1861): Gheorghe Sibechi, Ştiri noi
despre Nicolae Istrati şi familia sa, în "Suceava. Anuarul Muzeului Judeţean", XIII-XIV, 19861987, p. 261-262. Autorul acestui studiu îmi atribuie o formulare care nu-mi aparţine- aş fi
"opinat" că "lstrăteştii au fost componenţi ai caracudei boiereşti" (ibidem, p. 259) -, aşa că mă
văd obligat să repet caracterizarea din 1973: "Familie de boiernaşi fără importanţă până Ia
Gavril Istrati paharnicul (m. 1838), conducătorul unei mişcări antigreceşti Ia 1821 în nordul
Moldovei" (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. 91 ). [Ilie Ilschi a fost un personaj deosebit de interesant, care ar merita o cercetare
aparte: cf. Ştefan S. Gorovei, Ultimii ctitori ai c/opotului Buga de la Mănăstirea Putna (1818),
în AP, III, 2007, 1, p. 52-56.]
6
Ionică Tăutul, Scrieri social-politice, cit., p. 268-269.
7
Atestatul din 18 noiembrie 1789 a fost publicat de Artur Gorovei (Documente tăutuleşti, în
"Junimea Literară", XIII, 1924, 5-6, p. 220-221, nr. 14). Originalul a rămas în posesia urmaşilor
de Ia Comăneşti, ajungând până Ia preotul Aurelian Tăutu (1874-1955) din Siret; nepotul de
fiică al acestuia, Aurelian Simionescu ( 1923-2004), profesor la Politehnica ieşeană, 1-a depus la
biserica din Bălineşti, împreună cu hrisovul dat de Alexandru vodă Mavrocordat în 1786 fiilor
lui Simion Tăutu, document publicat de Mihai Costăchescu, în "Ioan Neculce. Buletinul
Muzeului Municipal din laşi", III, 1923, p. 115-116, nr. XC (cu luna noiembrie) şi, în rezumat,
de Artur Gorovei, op. cit., p. 220, nr. 11 (cu luna august).
5
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E interesantă în cel mai înalt grad pledoaria comisului Ionică Tăutu "România reînviată", după spusele lui Alecu Russo- invocând analele familiei
sale în sprijinul năzuinţei spre domnie şi înfăţişând o cunoaştere a trecutului
familial tot aşa de bună cum era şi cunoaşterea istoriei ţării şi chiar a Europei.
"Himera nelucrătoare şi nevinovată" a bietului comis a rămas în acest stadiu,
dar ea a produs măcar interesanta mărturie despre memoria familială şi
conştiinţa genealogică a personajului. Faptul ar avea o relevanţă neînsemnată,
dacă aceste trăsături s-ar manifesta doar la Ionică Tăutu; însă istoria familiei cu
acest nume înfăţişează exemplul încă mai interesant al existenţei lor de-a lungul
câtorva secole, străbătând multe generaţii.
În istoria boierimii moldoveneşti, familia Tăutu ocupă un loc cu totul
aparte 8 . Temeiurile acestei afirmaţii sunt mai multe. Cel dintâi şi cel mai
important îl constituie vechimea. Al doilea este vigoarea extraordinară care i-a
asigurat continuitatea genealogică şi statornicia numelui 9 • Al treilea rezultă din
studierea şi interpretarea unor realităţi documentare, care atestă o extraordinară
conştiinţă genealogică, manifestată în solidaritatea de familie şi în perpetuarea
memoriei istorice.
La sfârşitul veacului al XVII-lea şi începutul celui următor, Tăutuleştii erau consideraţi ca
parte - după cum scrie Dimitrie Cantemir - din una din cele mai ilustre familii nobile
din Moldova, în ciuda faptului că viaţa multora dintre ei îi apropia mai degrabă de starea
ţărănească: Dimitrie Cantemir, Istoria Imperiului Otoman, cit. (supra, nota 2), p. 271, nota 36.
Aprecierea principelui cărturar era corectă, după cum o dovedeşte una dintre cărţile "de scos la
neamuri" din vremea lui Constantin vodă Mavrocordat (1742), care prevedea ca beneficiarul
"să să scoată din ţărani la aleşi". Câţiva ani mai târziu, un document îl arată pe Ieremia Tăutu în
categoria ruptaşilor, dar o însemnare făcută spre sfârşitul veacului pe acel document se face
ecoul memoriei istorice cu privire la familie: "Es ist dargethan worden, dass diese Familie von
dem Gross-Kanzler Toutul, der das Land mit anderen vier grossen Bojam den Ttirken
unterworfen hat, herstammet" (N. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, V,
Editura Ministerului de Instrucţie, Stabilimentul Grafic I. V. Socec, Bucureşti, 1903, p. 427).
Spre mijlocul veacului al XIX-lea, Tăutuleştii erau socotiţi o "familie foarte veche a Moldovei",
deşi "acum nu din numărul boierilor de întâia clasă" (Victor Papacostea, Amintirile unui
contemporan despre personajele din" Tragedia Moldovei", în idem, Civi/izafie românească şi
civilizafie balcanică. Studii istorice, ediţie îngrijită şi note de Cornelia Papacostea-Danielopolu,
Studiu introductiv de Nicolae-Şerban Tanaşoca, Editura "Eminescu", Bucureşti, 1983, p. 338).
9
Face parte, alături de Arbureşti, din categoria acelor familii în care patronimul a fost
"recuperat" şi de unii urmaşi prin femei: Ştefan S. Gorovei, Note de antroponimie medievală, în
ArhGen, IV (IX), 1997, 1-2, p. 55-57 (pentru urmaşii lui Atanasie Tăutul Vrânceanul); idem,
Familie, patrimoniu, viafă cotidiană: izvodul diacului Gavril Tăutu (1641), comunicare în
şedinţa (87) din 14 octombrie 2003 a Filialei Iaşi a Comisiei de Heraldică, Genealogie şi
Sigilografie - cf. Buletinul Institutului Român de Genealogie şi Heraldică "Sever Zotta ", V
(2003), 10-12, p. 14 (cu un titlu scurtat). Acest fenomen merită o cercetare specială. Pentru
Arbureşti, v. Maria Magdalena Szekely, Obârşia lui Luca Arbure. O ipoteză, în In honorem
Paul Cernovodeanu, Violeta Barbu edita, Editura "Kriterion", Bucureşti, 1998, p. 427 (cu
observaţia lui Sever Zotta).
8

făcând
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Filiaţia neîntreruptă a familiei Tăutu începe cu Ioan Tăutu, mare logofăt al
Moldovei vreme de 36 de ani, sub doi domni (Ştefan cel Mare şi Bogdan al IIIlea), mort în 1511 şi îngropat în ctitoria sa din satul Bălineşti. Un întreg context
documentar ne obligă să adăugăm la această genealogie, probată documentar,
încă două generaţii, urcându-i astfel începuturile în domnia lui Alexandru cel
Bun: de vreme ce la 1495 sunt menţionate verele lui Tăutul vel logofăt - cel
mai puţin, vere primare - trebuie să se accepte un bunic comun, identificabil, de
altminteri (fie şi numai din punctul de vedere al generaţiei genealogice), în
persoana pisarului Tăutu atestat la 1430. Însă, o analiză strânsă şi - dacă se
poate spune aşa - pluridisciplinară a izvoarelor dovedeşte că familia Tăutu se
afla în Moldova, purtând chiar acest nume, cel puţin din a doua jumătate a
veacului al XIV-lea, dacă nu cumva a făcut parte din "primul val" de populaţie
ardelenească venită în Moldova odată cu descălecătorii sau imediat pe urmele
lor. Demonstraţia aceasta iese, însă, din cadrele fixate pentru prezenta
comunicare 10 •
Pisar în cancelaria domnească vreo zece ani, apoi mare logofăt al
Moldovei de la 1475 până la 1511, Ioan Tăutu a fost el însuşi un creator de
memorie istorică, dar şi un exponent şi un generator, totodată, al solidarităţii
familiale. În ultimii ani ai veacului al XV -lea, a ridicat biserica - azi faimoasă,
din ce în ce mai faimoasă - de la Bălineşti, pe malul Siretului. Ispravnic al
zidirii a pus nu pe un străin, ci pe un membru al familiei sale - după credinţa
mea, pe propriul său frate, mai tânăr, Dragotă Tăutul, atestat şi ca pisar, la 1497;
numele său se află înscris pe chenarul pisaniei de la Bălineşti. Dar nu numai
atât: Dragotă şi-a îngropat la Bălineşti mama şi un fiu. Cea dintâi, cneaghina
Maria, a murit la 1499; fiul, Toader, a murit probabil în vârstă fragedă, cel mai
târziu la 1491 (6999) 11 • Tot acolo s-au înmormântat şi copiii logofătului Teodor şi Petru (1494), Vasilca (1495), Magda (1500) - logofătul însuşi şi,
desigur, şi soţia sa. Cercetările arheologice foarte recente au demonstrat că şi
"pristavul" lucrărilor de la Bălineşti, pisarul Dragotă Tăutul, a fost înhumat tot
acolo. Astfel, încă din primii 10-15 ani de existenţă, biserica de la Bălineşti a
fost necropola nu doar a logofătului, care a ctitorit-o, ci a familiei lărgite a

A fost prezentată în şedinţa (85) din 1O iunie 2003 a Filialei Iaşi a Comisiei de Heraldică,
Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române - cf. Buletinul Institutului Român de
Genealogie şi Heraldică "Sever Zotta", V (2003), 4-6, p. 4 şi 12 [şi a fost publicată abia zece
ani mai târziu: Ştefan S. Gorovei, Contribuţii la genealogia familiilor Tăutu şi Callimachi, în
AŞUI, s.n., LIX, 2013, p. 99-109].
11
Repertoriul monumente/ar şi obiectelor de artă din timpul lui Ştefan cel Mare, sub redacţia
lui Mihai Berza, Editura Academiei, Bucureşti, 1958, p. 271, nr. 77: din anul morţii, pe
lespedea funerară s-a mai putut citi doar prima cifră a văleatului (anul de la Facerea Lumii) 6 ... ;
ultimul văleat care începe cu această cifră este 6999, adică A.D. 1491. Această realitate
epigrafică rămâne fundamentală pentru fixarea vremii când s-a început construirea bisericii.
10
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acestuia. Când trupul neînsufleţit al logofătului a fost coborât în mormânt,
biserica sa de la Bălineşti adăpostea deja morţi din trei generaţii ale acestei
familii. Se acceptă azi, îndeobşte, că logofătul Tăutu a fost acela sub a cărui
12
grijă s-a redactat vechiul letopiseţ al Moldovei, aşa-zisa cronică de la Bistriţa ;
creator de memorie istorică pentru ţara sa, el a împlinit această misiune şi
pentru propria familie. E lesne de înţeles că această grupare de morminte a
adunat multă vreme, la hramuri şi parastase 13 , pe urmaşii logofătului. Unii
dintre ei şi-au lăsat numele pe zidurile bisericii, în multe grafitti, dintre care
doar câteva au fost citite de N. Iorga acum un veac 14 , iar altele au ieşit la iveală
în zilele noastre, când s-au montat schelele pentru restaurarea picturii; astfel,
alături de diacul Gavril Tăutul, cunoscut şi din documente, care şi-a scrijelit
numele în primăvara anului 1615, îl avem pe Lupul Tăutul (de două ori), pe
Jonaşco Tăutul (în altar) şi pe un Costantin Tăutul care a definit scopul venirii
sale: Să s(ă) ştie cănd au vinit ... la beserica moşu-său Tăutu log(ojăt) la
Bălileşti. Din dată, a rămas anul incomplet (72 .. 7) şi luna (februarie), aşa încât
nu poate fi datat mai precis decât în secolul al XVIII-lea.
Satul Bălineşti (Bălileşti, în vechime) - "unde au fost curte bătrănului
marelui logofăt Tăutului" 15 - a rămas în stăpânirea acestor urmaşi în linie
masculină până târziu; de aceea, e de crezut că în aceeaşi biserică sau în jurul ei
s-a îngropat şi fiul logofătului, Pătraşco, şi nepotul Ioan, şi strănepotul Zaharia;
fiul acestuia, Mihai (Drăgan) Tăutu, pârcălab de Hotin pe la 1620, încă şi-a
îngropat acolo una dintre soţii şi, cred, o fiică; absenţa, azi, a unor pietre
funerare pentru veacul al XVI-lea nu ne împiedică, astfel, să acceptăm că
biserica de la Bălineşti a rămas necropolă de familie în tot intervalul scurs între
logofăt şi pârcălabul de Hotin 16 • Acesta din urmă- cu o lungă carieră publică,
G. Mihăilă, Contribuţii la istoria culturii şi literaturii române vechi, Editura "Minerva",
1972, p. 144 şi 170.
13
V., în acest sens, Maria Magdalena Szekely, Structuri de familie în societatea medievală
moldovenească, în ArhGen, IV (IX), 1997, 1-2, p. 115.
14
N. Iorga, Contribuţii la istoria Bisericii noastre. Il. Bălineşti, în ARMSI, s. II, t. XXXIV,
1911-1912, p. 484: Gavril Tăutul în 20 martie 7133 (1625). Este îndreptăţită observaţia lui
Iorga: "Pentru istoria bisericii pot servi apoi numai grafite ca acestea".
15
DIR, XVII/1, Editura Academiei, Bucureşti, 1952, p. 14, nr. 20 (document din 18 iunie
1601).
16
A dovedit-o săpătura, cu multele morminte din pronaos: Voica Maria Puşcaşu, Biserica Sf
Nicolae din Bălineşti. Campania din anul 2002, în In memoriam Radu Popa. Temeiuri ale
civilizaţiei româneşti în context european, coordonatori: Daniela Marcu Istrate, Angel lstrate,
Corneliu Gaiu, Editura "Accent", Cluj-Napoca, 2003, p. 472; eadem, Rezultatele cercetărilor
arheologice efectuate la biserica Sf Nicolae din Bălineşti, în "Revista Monumentelor Istorice",
LXXIV, 2005, p. 5-34; aici, p. 21-23. [Pentru necropola familială de la Bălineşti, v. şi: Voica
Maria Puşcaşu, Biserica Sfântul Nicolae din Bălineşti. Observaţii şi constatări, în AP, XI,
2015, 1, p. 38-44 şi 48-50; Ştefan S. Gorovei, Un tablou votiv şi o necropolăfamilială. Biserica
logofătului Tăutu de la Bălineşti, în AP, XI, 2015, 1, p. 7-30; idem, Ansambluri pierdute:
12

Bucureşti,
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începută ca diac spre sfârşitul veacului al XVI-lea şi încă necercetată cum s-ar
cuveni- a lăsat şi el o dovadă a păstrării memoriei familiale: şi-a înscris familia
în marele pomelnic al Mănăstirii Suceviţa făcându-se precedat de "Ion,
cneaghina sa Măgdălina şi copiii lor Pătraşco şi Nastasiia" 17 , adică de străbunii
din vremea lui Ştefan cel Mare.
Ioan Tăutu trebuie să fi fost o personalitate foarte puternică a vremii sale;
oricum, amintirea sa a rămas întipărită în memoria urmaşilor; aşa se explică,
între altele, faptul că până şi spre mijlocul veacului al XVIII-lea Ioan Neculce
putea să culeagă - rară îndoială de la urmaşii săi 18 - tradiţiile care îl au ca erou
central: aşezarea păcii cu polonii, 1499, cu donarea satelor de la margine, şi
"închinarea" ţării la Poartă 19 •
Spre sfârşitul acelui veac XVIII, posteritatea marelui logofăt era deja
foarte numeroasă; mai multe ramuri erau desprinse din bătrânul trunchi,
vieţuind încă toate în Bucovina. În două din aceste ramuri se manifestă, atunci,
atât spiritul de solidaritate familială, cât şi conştiinţa genealogică. La 1772,
Simion Tăutu, vornic de Suceava, zideşte în satul său, la Comăneşti, pe Soloneţ,
o biserică închinată Adormirii Maicii Domnului, care seamănă cu aceea de la
Bălineşti. S-au îngropat acolo ctitorul şi soţia sa, unul din fii, Costache Tăutu, şi
soţia acestuia - cel puţin, atâta se ştie datorită pietrei funerare 20 • Tot pe la
vremea aceea, un Tăutu din nordul Bucovinei desenează o foarte modernă spiţă
de neam, ilustrând posteritatea unor fraţi Tăutu de pe la începutul veacului al

necropolele familiale ale Moldovei medievale, în Monumentul XVIII. Lucrările celei de-a
XVl/I-a ediţii a Simpozionului Internaţional"Monumentul- Tradiţie şi viitor", Ediţia a XVIIIa, 6-9 octombrie 2016, Iaşi, volum coordonat de Lucian-Valeriu Lefter şi Aurica Ichim, Editura
"Doxologia", laşi, 20I7, p. II-36].
17
Victor Brătulescu, Pomelnicul cel mare al Mănăstirii Suceviţa, în MMS, XLIV, I968, 3-4, p.
I95.
18
Prin legăturile sale cu nordul Moldovei, unde avea moşii, Neculce trebuie să fi cunoscut mai
mulţi membri ai acestei familii. De pildă, cu un Vasile Tăutu se întâlnise în 171 O, pe când era
staroste de Cernăuţi (CDM, V, întocmit de Veronica Vasilescu <şi> Doina Duca-Tinculescu,
Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Bucureşti, I974, p. 256, nr. 95I ); altuia îi împrumutase
bani de a căror recuperare se îngrijea în aşteptarea morţii (Iulian Marinescu, Documente relative
la familia Neculce, în BCIR, IV, 1925, p. 8I, nr. 36, act din 25 februarie I745). Acest Tăutul
pare să-i fi fost o cunoştinţă, de vreme ce-i dă doar numele de familie; poate este Lupu Tăutu,
un membru mai răsărit al familiei din această vreme, participant la adunarea convocată în I749
pentru reglementarea veciniei: Vasile Mihordea (redactor responsabil), Ioana Constantinescu,
Corneliu Istrati, Documente privind relaţiile agrare in veacul al XVIII-lea, Il. Moldova, Editura
Academiei, Bucureşti, I966, p. 288, nr. 260.
19
Ion Neculce, Opere. Letopiseţul Ţării Moldovei şi O samă de cuvinte, ediţie critică şi studiu
introductiv de Gabriel Ştrempel, Editura "Minerva", Bucureşti, I982, p. I67 (VII) şi I68-I69
(XI).
2
Cf. Leca Morariu, La Comăneşti, în "Junimea Literară", XIV, I925, 8-IO, p. 299. Clopotul
este fhcut la 1793 de fiii săi, Vasile şi Constantin (ibidem, p. 302-303). În curtea bisericii,
existau încă morminte ale unor membri ai familiilor Flondor şi Tabără (Tabora).

°
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XVII-lea21 . Este, cred, prima spiţă de neam construită pe criteriul descendenţei
filiaţiilor masculine, şi nu urmărind proprietăţile. Spiţa începe, fireşte, cu
marele logofăt şi se întinde de-a lungul a şapte generaţii, ducând descendenta
până spre începutul veacului al XIX-lea. Fiecare în felul său - ctitorul de la
Comăneşti şi autorul spiţei - semnalează, astfel, ataşamentul lor pentru spiritul
de familie.
Dintre fiii vornicului Simion Tăutu, unul, Gheorghe, este tatăl comisului
cărvunar; şi el a zidit o biserică, la Blânde şti Gud. Botoşani); în 1977, acolo au
fost identificate fragmente de pietre funerare care au aparţinut familiei Tăutu.
După descrierea publicată22 , erau resturile a şase pietre, dintre care a vomicului
de poartă Gheorghe Tăutu (m. 1802) şi a vomicesei Elena Tăutu (născută Ilschi)
- părinţii comisului Ionică Tăutu. Aici, la Blândeşti (sau Brândeşti), era şi
"aşezarea părintească" a acestuia, poate chiar locul naşterii sale23 ; biserica
însăşi fusese "făcută cu cheltuiala Elenei Tăutuleasa şi sfinţită la anul 1813,
luna ianuarie, în trei zile" 24 • În aceeaşi comună botoşăneană Suliţa, se află şi
satul Cerchejeni, unde biserica a fost ctitorită de stolnicul Constantin
25
Cogălniceanu, pe la 1765 . Or, satul Cerchejeni este invocat de comis ca fiind
una dintre proprietăţile ereditare ale neamului său: "moşiile Bălileştii - în care
este bisărica şi portretul Tăutului - şi Comăneştii şi Cerchejănii şi alte părţi a
vechiului Tăutul, au venit de-a dreptul pân la tatul tătâni-meu". Nu pot spune
dacă prezenţa celor două familii - Cogălniceanu şi Tăutu - între stăpânii de la
Cerchejeni este dovada unei înrudiri (ascendenţă comună) ori o simplă
întâmplare.
Un alt fiu al lui Simion Tăutu, vornicul de Suceava, a fost Ioan Tăutu,
mare vomic al Moldovei, unul dintre dregătorii importanţi ai deceniului al
Ioan Murariu, Un vechi arbore genealogie al familiei Tăutu, în ArhGen, 1 (VI), 1994, 1-2, p.
161-162 şi p1anşele I-II. Din păcate, autorul (sau beneficiarul) acestui arbore genealogie nu este
numit: ar putea să fie Costandin Tăutu (fiul lui Toader şi strănepotul lui Pătrăşcan) -poate cel
care s-a dus Ia Bălineşti să vadă "beserica moşu-său", poate identic şi cu diacul de divan cu
acelaşi nume- dar, în egală măsură, ar putea fi postelnicelul Grigore Tăutu (fiul lui Dumitru şi
strănepotul aceluiaşi Pătrăşcan), al cărui titlu îl arată stabilit în Principatul Moldovei; or, e
posibil ca, în vederea obţinerii măruntului rang boieresc, el să-şi fi probat calitatea de urmaş al
logofătului Tăutu cu acest arbore. O analiză mai strânsă a documentului ar putea fi de folos;
sper să pot reveni curând asupra acestui subiect. [Cf. Ştefan S. Gorovei, Mărturii genealogice
pentru istoria familiei Tăutu (!), comunicare prezentată în şedinţa (223) din 12 decembrie 2017
a Filialei Iaşi a Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei
Române; publicată sub acelaşi titlu în "Ioan Necuice. Buletinul Muzeului de Istorie a
Moldovei", s.n., XXIV, 2018, p. 27-54.]
22
Ştefan Ciubotaru, Câteva aspecte inedite privind familiile lui Mihail Kogălniceanu şi Ionică
Tăutul, legate de comuna Suliţa, judeţul Botoşani, în "Hierasus. Anuar '81" [ 1983], p. 319.
23
Ionică Tăutul, Scrieri social-politice, cit. (supra, nota 4), p. 1O
24
Ştefan Ciubotaru, op. cit., p. 319.
25
Ibidem, p. 317-318.
21
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treilea din veacul al XIX-lea, membru al delegaţiei care a cerut, Ia
Constantinopol, pe Ioniţă Sandu Sturza ca domn al Moldovei. La 1818, el a
refăcut din temelie biserica Blagoveşteniei din Muntenime şi astfel a devenit
ctitorul actualei biserici Bunavestire; şi aceasta a fost necropolă de familie,
după cum dovedesc mitricile sale din 1846-1865 26 . Însă Ia Bunavestire şi-au
găsit locul de odihnă nu numai membri ai familiei Tăutu, ci şi unii dintre
Kogălniceni, a căror aşezare îi făcea "poporăni" aici. Astfel, pentru a doua oară,
Ia scurt timp, cele două familii se regăsesc alături în stăpâniri pământeşti şi pe
căile eternităţii; ipoteza unei înrudiri, a unei solidarităţi pe baza înrudirii şi a
proprietăţilor, poate să prindă contur. Reamintesc faptul, absolut remarcabil, că
aici, Ia Bunavestire, există un tablou ctitoricesc, înfăţişând pe vornicul Ioan
Tăutu şi soţia sa; această pictură pe pânză, îndeplinind rolul de tablou votiv, a
făcut obiectul unei comunicări a colegilor noştri d-na Rodica Iftimi şi d-1 Sorin
. ·27
IftImi .
Dintre mormintele vechi de Ia Bunavestire - unde s-au îngropat şi membri
ai familiei Cazimir - nu s-a mai păstrat nimic. Acum câţiva ani, un arheolog
ieşean, d-1 Costică Asăvoaie, mi-a semnalat existenţa mai multor lespezi
funerare zidite în pivniţa unei case din apropierea bisericii; toate încercările de a
ajunge în faţa acestor lespezi, cu bună aparatură pentru fotografiere, au dat greş.
Există - s-a putut remarca - un fir care uneşte cele trei ctitorii ale familiei
Tăutu: Bălineştii, Comăneştii şi Bunavestire de Ia Iaşi. Toate trei, în epoci
diferite, au îndeplinit rolul de necropole familiale. O necropolă familială - fie
că e a regilor de Ia Saint-Denis, a domnilor Moldovei de Ia Rădăuţi sau a
seniorilor de Ia Florica - este un loc de memorie. Ctitorul unei biserici asumă
un rol în raport cu divinitatea; ctitorul unei necropole asumă, în plus, un rol în
raport cu memoria propriei familii. Din acest punct de vedere, Tăutuleştii
prezintă exemplul foarte interesant al unor creatori de memorie, de-a lungul a
câtorva secole. La începuturi, stă ctitorul de Ia Bălineşti, personalitate
excepţională şi un adevărat Stammvater al întregii Moldove: o tablă a
descendenţilor săi va arăta că între aceştia se află mari dregători, dar şi domni ai
Moldovei, scriitori şi militari, pictori faimoşi (precum Teodor Pallady), istorici
(dintre care nu lipsesc N. Iorga, P. P. Panaitescu şi Gheorghe 1. Brătianu),

26

Cf. Pr. Mihai Mănucă, Mitricele Bisericii "Buna Vestire" din Iaşi (1846-1865), în MMS,
XLII, 1966, 3-4, p. 225-237.
27
Rodica Iftimi, Sorin Iftimi, Portretul ctitoricesc al vornicului Ioan Tăutu de la biserica
Bunavestire din Iaşi, comunicare în şedinţa din 22 septembrie 2001 a celui de-al XI-lea Congres
de Genealogie şi Heraldică (laşi, 20-23 septembrie 2001). [Ulterior, d-1 Sorin lftimi a dezvoltat
substanţial subiectul: cf. Sorin Iftimi, Vornicul Ioan Tăutu şi biserica "Buna Vestire", în idem,
Cercetări privitoare la istoria bisericilor ieşene. Monumente, ctitori, mentalităţi, ediţia a 2-a,
Editura "Doxologia", Iaşi, 2014 (prima ediţie: Editura "Trinitas", 2008), p. 129-143].
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oameni politici şi gazetari vestiţi (precum Constantin Mille şi V. G. Morţun),
actori de renume (precum Ion Morţun şi Dina Cocea) şi mulţi, nenumăraţi, alţii.
Din acest punct de vedere, va fi interesant, poate, de observat soarta
descendenţei dintr-o singură ramură, cea a lui Simion Tăutu, prin cei patru
băieţi ai săi 28 . Unul, Vasile, a murit (Cerchejeni, 1811), sterp; altul, Costachi,
s-a întors în Bucovina, unde a şi murit (Comăneşti, 1822), fiind şi el socotit
sterp29 . Ramura vornicului Ioan, ctitorul de la Bunavestire (m. 1826, Iaşi), are o
posteritate bogată. În fine, ramura lui Gheorghe vornicul de poartă (m. 1802,
Cerchejeni sau Blândeşti) pare să se fi stins acum câţiva ani, în persoana
medicului Petru Tăutu (1928-1997).
Acestei ramuri i-a aparţinut un personaj foarte cunoscut al elitei
botoşănene, Sofia Tăutu (1869-1953), cunoscută ca memoria vie a întregii
familii: ea mai ştia să povestească nu numai despre "nemuritorul comis", fratele
bunicului său patern, dar şi despre înaintaşii mai îndepărtaţi, cu amintiri
transmise pe cale orală, la care se adăugaseră aluviunile plăsmuirilor puse în
circulaţie de faimosul izvod al lui Clănău 30 • Pe la aceeaşi răscruce de veacuri,
un Gheorghe Tăutu de la Nepolocăuţi, în Bucovina austriacă, povestea cu
mândrie unui nepot al său desfre strămoşul logofăt şi importanţa rolului său în
domnia lui Ştefan cel Mare 3 ; şi el poseda un atestat pentru recunoaşterea
28

Cf. Teodor Balan, Documente bucovinene, V, Editura Mitropoliei Bucovinei, Tiparul
"Mitropolitul Silvestru", Cernăuţi, 1939, p. 128. De comparat cu mărturia eliberată de Divanul
Apelativ al Ţării de Sus în iulie 1842, publicată de Emil Vîrtosu în Ionică Tăutul, Scrieri socialpolitice, cit. (supra, nota 4), p. 344-346.
29
Ibidem. Însă, după cât se pare, din legătura cu o ţiitoare (Catrina Cazacliu), a lăsat Ia
Comăneşti urmaşi în posesia cărora au rămas documentele familiei, între care atestatul din
1789, menţionat mai sus. După altă opinie, aceşti Tăutuleşti ar fi urmaşii unui omonim,
Costache Tăutu (1768-1831 ), fiu al lui Andrei, un frate al vomicului Simeon Tăutu (informaţie
transmisă în 1970 de dr. Claudius von Teutul). Fratele Andrei a existat, în adevăr (cf. "Teodor
Codrescu. Revistă Istorică", III, 1934, 5, p. 78), dar o asemenea descendenţă face neclară
prezenţa celor două documente destinate lui Simion şi fiilor săi (hrisovul lui Mavrocordat din
1786 şi atestatul nobil iar din 1789; cf. supra, nota 7) în mâinile Tăutuleştilor de la Comăneşti.
30
În acest text, sunt menţionaţi, ca trăind în Moldova înainte de întemeierea statului, trei
purtători ai numelui (cf. Gr. G. Tocilescu, Studii critice asupra cronice/or române, Il. lzvodul
spătaru/ui Clănău sau cronica lui "Arbure campodux" numită şi a lui Huru, în RIAF, an. II,
voi. IV, 1885, p. 472 şi 475), între care consulul (!) Coman Tăutu de la Baia, pe a cărui fiică
Ana a luat-o în căsătorie Dragoş vodă. În această formulare, "tradiţia" a ajuns până Ia mine, în
relatările Nataliei C. Romano (născută Hynek), descendentă şi ea din acelaşi frate (Vasile
Tăutu) al comisului.
31
Dimitrie Dan, Din amintirile unui strănepot a/logofătului Tăutu, în "Glasul Bucovinei", an.
VI, nr. 1172 din 21.1.1923, p. 2-3 şi nr. 1173, din 23.1.1923, p. 2-3. Bineînţeles, şi "amintirile"
acestui urmaş (protopop Ia Coţmani în 1923) erau contaminate de lecturi din cronicari, preluând
şi explicaţii naive pentru realităţi ale locului; remarcabilă rămâne, însă, strădania de a transmite
memoria familială, într-un spaţiu şi într-o vreme dominate de rutenizarea familiilor româneşti,
fenomen care nu a ocolit nici pe unii urmaşi ai marelui logofăt. Tăutuleştii din ramura de la
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nobilităţii , alături de care punea "insigniile logofeţeşti, adică un brâu şi un

«ciocan». Brâul era de brocart de aur şi de coloare verde", iar "ciocanul" nu era
altceva decât o veche călimară de purtat la brâu. Atestatul de recunoaştere a
nobilităţii, numele familiei şi "insigniile logofeţeşti" erau mărturiile vii ale unui
trecut care nu trebuia lăsat să moară: oamenii aceia simţeau datoria şi nevoia
de a transmite urmaşilor asemenea mărturii menite să le definească
identitatea.
Alături, însă, trebuie să se aşeze imaginea tristă a celor care şi-au pierdut
memoria: urmaşii posibili ai unor Tăutuleşti sărăciţi, fugiţi din Bucovina
austriacă33 , sau Tăutuleştii din Bucovina ucraineană, deveniţi TeftuP 4 • Aceştia
ilustrează perfect dezrădăcinarea, sub valurile soartei. Către unii ca aceştia şi-a
îndreptat interesul şi strădania preşedintele de onoare al Institutului Român de
Genealogie şi Heraldică "Sever Zotta", dr. Claudius von Teutul: el nu şi-a
pierdut niciodată speranţa că le va putea reda şi lor memoria familială şi

Nepolocăuţi

au stăpânit şi în satul (azi dispărut) Antileşti de lângă Fălticeni. Cf. Artur Gorovei,
Folticenii. Cercetări istorice asupra oraşului, Institutul de Arte Grafice "M. Saidman",
Folticeni, 1938, p. 35-39; compară, în special, cu Teodor Balan, Documente bucovinene, VI,
Editura Casei Şcoalelor şi a Culturii Poporului, Bucureşti, 1942, p. 352-353, 379-383. Ramura
aceasta este reprezentată în arborele genealogie publicat de Ioan Murariu, Un vechi arbore
genealogie al familiei Tăutu, cit. (supra, nota 21 ), planşa 1: Andrei, fiul lui Sandu Tăutu, este
bunicul lui Mihalache Tăutu, străbunicul protopopului de Coţmani din 1923.
32
Dat în Liov, Ia 8 octombrie 1788 (Dimitrie Dan, op. cit.). În Poczet szlachty galicyjskiej i
bukowinskiej, W drukami Instytutu Stauropigianskiego, Liov, 1857, p. 314, se regăsesc, sub
anul 1788, numele acestor Tăutuleşti de Ia Nepolocăuţi: Ioan (tatăl), Constantin şi Mihail (fiii
lui Ioan), Nicolae, Dimitrie şi Constantin (fiii lui Andrei). Atestatul a fost, deci, eliberat pentru
toţi aceştia şase. Şi pentru alţi membri ai familiei s-au dat atestate grupând fraţi; astfel, tot în
1788 au primit respectivul document următorii: Grigore, Toma, Iordache şi Ion; Vasile şi
Grigore; Gafiţa cu Ion şi Vasile; Aniţa cu Ion şi Toader (ibidem, p. 313). Chipul în care sunt
grupaţi indică, probabil, fraţi în primele două cazuri, mame cu fiii lor (poate nevârstnici) în
ultimele două cazuri.
33
Condica sudiţilor îi menţionează (1825) pe Toader Tăutu, Tănasă Tăutu şi Ioan Tăutu, veniţi
în 1806 din Siret şi aşezaţi Ia Scoposeni (Iaşi), unde erau lucrători de pământ, al doilea era şi
crâşmar, iar al treilea morar: Ioan Caproşu şi Mihai-Răzvan Ungureanu, Documente statistice
privitoare la oraşul Iaşi, editate de -, II (1824-1828), Editura Universităţii "Alexandru Ioan
Cuza", Iaşi, 1997, p. 259-260, nr. 507-509. Soarta şi eventuala lor descendenţă îmi sunt
necunoscute.
34
Cu această formă (Teq>Tyn), numele se regăseşte în Ucraina de azi. Rutenizarea a început
mult mai devreme; în 1907, Elias Teutul, învăţător în districtul şcolar Vijniţa, era socotit
ucrainean: Constantin Ungureanu, Învăţământul primar din Bucovina (1774-1918), Editura
"Civitas", Chişinău, 2007, p. 168; el era, însă, născut (la 1 iulie 1872) în satul Nepolocăuţi
(ibidem, p. 263), deci aparţinea posterităţii celor a căror nobilitate fusese recunoscută Ia 1788
tocmai pentru că erau urmaşi de boieri moldoveni ! Între ceilalţi învăţători ai provinciei, găsesc
pe Constantin Tăutul, născut Ia 27 februarie 1849 la Comăneşti (ibidem, p. 262): este tatăl
preotului Aurelian Tăutu de la Siret (menţionat supra, nota 7).
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conştiinţa apartenenţei la un neam străvechi şi însemnae 5 . În general, însă,
indiferent de reuşita sau eşecul unor asemenea eforturi, istoricul va continua să
se întrebe cu privire la cauzele care pot conduce, în cazuri ca acesta, la
pierderea memoriei familiale, la ştergerea ei totală chiar în condiţiile
supravieţuirii numelui.

ABREVIERI
AHAl
AP
ArhGen
ARMSI
AŞUI

BCIR
BCMI
CDM
MMS
Rdl
RIAF
RRH

= Anuarul Institutului de Istorie

ŞI Arheologie "A.D.
Xenopol", Iaşi
= Analele Putnei
= Arhiva Genealogică
= Academia Română. Memoriile Secţiunii Istorice
= Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Alexandru Ioan
Cuza", Iaşi
= Buletinul Comisiei Istorice a României
= Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice
= Catalogul Documentelor Moldoveneşti din Direcţia
Arhivelor Centrale
= Mitropolia Moldovei şi Sucevei
= Revista de Istorie
= Revista pentru Istorie, Arheologie şi Filologie
= Revue Roumaine d'Histoire

Cf. interviul acordat lui Dragoş Olaru şi publicat în ziarul "Zorile Bucovinei" (Cernăuţi), nr.
80 (129261) din 9 octombrie 1999. Dr. von Teutul relatează: "0 bătrână din Stăneştii de Jos, pe
Ceremuş, care se numeşte Repta, mi-a povestit că a fost o familie de răzeşi acolo, cu numele de
Tăutul. După război, le-a ars casa şi umblau cu copiii din poartă-n poartă, ca să primească o
bucată de pâine şi să fie adăpostiţi. Bătrânii au murit de foame prin 1946-1947". În adevăr,
documentele probează că o ramură a familiei Tăutu a avut din vechime proprietate la Stăneşti:
Teodor Balan, Documente bucovinene, VI, cit. (supra, nota 31 ), p. 361-362, nr. 121 (din 1794);
e interesant de observat că şi Ion Tăutu, şi ginerele său Enachi lstrătuţă (poreclă pentru o
ramură a Tăutuleştilor) se prezintă făcându-şi genealogia pe câteva generaţii.
35

N.B. Acest articol a fost predat în noiembrie 2017 pentru un volum care se alcătuia în onoarea
profesorului Mihai Cojocariu Ia împlinirea vârstei de 65 de ani (Elitele româneşti. Istorie şi
genealogie. Omagiu istoricului Mihai Cojocariu); întrucât apariţia acestui volum (proiectată Ia
Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din laşi) pare incertă, am convenit cu alcătuitorul
său (conf. univ. dr. Cristian Ploscaru) retragerea textului, păstrându-i însă colegiala destinaţie
festivă. Mulţumesc d-lui Vilică Munteanu pentru bunăvoinţa cu care i-a oferit găzduire în
paginile revistei "Acta Bacoviensia".

36
https://biblioteca-digitala.ro

"Acta Bacoviensia"- Anuarul Arhivelor Naţionale

Bacău,

nr. XIV /2019

STĂPÂNIRILE LUI LUCA ARBURE 1
Elena BRISIUC-BONCU
Luca Arbure's Possessions
Summary
This study belongs to a category of researches which deal with the heritage land
of great fonner boyars of medieval Moldavia. Luca Arbure, the ma in character of this
research, was one of the most important landowners of those times. In this text his
properties are ranged according to their provenience: purchased villages, given by
princes which he served and inherited ones. Also, the matter of how his properties
were inherited by his descendants and which possessions took each of them was taken
into consideration. For an easy understanding of the study a family tree of the fonner
boyar was added.
Keywords: Moldavia, the Arbure family, inheritance, possession.

Proprietatea funciară a fost dintotdeauna unul din criteriile de departajare,
avere, a celor din vechime. De asemenea, deţinerea în Evul Mediu a unui
număr mare de proprietăţi de către o persoană era, totodată, şi un semn că
aceasta avea un statut aparte în societate. Unul dintre cei care s-au numărat în
rândul oamenilor de seamă ai comunităţii şi din acest punct de vedere a fost
Luca Arbure, care, în cel puţin un sfert de veac cât a ocupat funcţia de portar al
Sucevei, a contribuit la îmbogăţirea tezaurului funciar al neamului său. Asupra
proprietăţilor ce au făcut parte din acesta şi a celor care le-au moştenit voi
zăbovi în studiul de faţă în speranţa că va aduce informaţii utile pentru
viitoarele cercetări din domeniu.
Dintre satele cumpărate de Luca, amintesc, în primul rând, pe cel în care
se află prima sa ctitorie, Solca 2, din ţinutul Suceava. Acesta a fost cumpărat în
anul 1502, la 7 martie, de la nepoţii lui Cârstea Horaeţ şi cei ai lui Şandru
Gherman: " ... au venit, înaintea noastră şi înaintea tuturor boierilor noştri
moldoveni, sluga noastră Sima şi sora lui, Na<sta>sia, copiii Stanei, nepoţii lui
Cârstea Horaeţ, de bună voia lor, nesiliţi de nimeni, nici asupriţi, şi au vândut
ocina lor dreaptă, din <uricul> lor drept, <un sat>, anume Solca, jumătatea de
jos, şi a cincea parte din jumătatea de sus din acelaşi sat; aceea au vândut
după

Comunicare prezentată în şedinţa din 9 februarie 201 O a Filialei Iaşi a Comisiei de Heraldică,
Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române, studiu completat ulterior cu datele oferite de noile
volume de documente din seria Documenta Romaniae Historica (în continuare, DRH), A. Moldova.
2
Astăzi doar partea de sus a satului mai poartă numele acesta, partea de jos numindu-se Arbore,
după fostul lui proprietar.
1
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credinciosului nostru pan, Luca Arbure portar de Suceava, <pentru> trei sute
cincizeci de zloţi tătăreşti. Şi întru aceasta, de asemenea, au venit, înaintea
noastră şi înaintea boierilor noştri, sluga noastră Ivul şi sora lui, Nastea, copiii
lui Mihul, şi verii lor, Fădor, fiul Malei, şi Dragotă şi sora lui, Stana, copiii lui
Ivul, toţi nepoţii lui Şandru Gherman, de asemenea, de bună voia lor, nesiliţi de
nimeni, nici asupriţi, <şi> au vândut ocina lor dreaptă, din uricul lor drept, patru
părţi din jumătatea de sus a aceluiaşi sat, anume Solca, care au fost partea lor,
de asemenea credinciosului nostru. pan, Luca Arbure, portar de Suceava, pentru
trei sute treizeci de zloţi tătăreşti ... " 3. Satul va fi moştenit, la 2 mai 15 85~ şi 19
mai 1587 5, de Ana, fiica lui Luca Arbure, care "neavând copii din trupul său" 6 îl
va da nepoatei sale de soră, Parasca7, soţia lui Grigorie Udrea cel Orb, "ca să
aibă a o pomeni şi ca să-i fie ei acel sat scris mai sus Solca ocină şi moşie
deosebită despre alte rude ale ei" 8 . La rândul lor, aceştia îl vor schimba la 20
martie 1598 cu mitropolitul de Suceava Gheorghe Movilă, fratele lui Ieremia
Movilă voievod, pentru satul Stănileşti din ţinutul Hotin 9 . Tot atunci Solca va fi
dată de fraţii Movilă în stăpânirea mănăstirii Suceviţa 10 , care îl va deţine până la
1 august 1615 când Ştefan Tomşa, pe motiv că "satele care au fost pierdute în
hiclenie 11 nu se cade să fie puse la vânzare sau la cumpărare", îl va da
mănăstirii sale Solca despăgubind-o pe acea de la Suceviţa "pentru acei trei sute
ughi şi acea cupă de argint ce a dat mitropolitul Gheorghe pentru satul Solca"
cu "două fălci de vie la Cotnar" 12 • Se pare că Solca s-a întors în stăpânirea
neamului Arbureştilor de vreme ce, la 12 ianuarie 1625, Eremia Murguleţ şi cu
fraţii săi 13 îl dau tot mănăstirii Solca în schimbul satului Mihalciul din ţinutul
14
Cemăuţi • Alte proprietăţi cumpărate de Luca Arbure, în ţinutul Suceava, sunt
Solonetul, la obârşia râului cu acelaşi nume 15 , şi un alt sat "peste Prut, sub
Dereni, unde au fost vătămani Căliman şi Iachim şi Lucaci" 16 • Amândouă au
3

DRH, A, voi. III, p. 479, nr. 266; Documente privind istoria României (în continuare, DIR), A.
Moldova, XVIII, p. 11-12, nr. Il.
4
DIR, A, XVI/3, p. 280-281, nr. 339; DRH, A, voi. VIII, p. 31-33, nr. 21; Teodor Bălan,
Documente bucovinene (în continuare, DB), voi. VII, p. 55-58, nr. 23.
5
DIR, A, XVI/3, p. 359-360, nr. 439; DRH, A, voi. VIII, p. 251-253, nr. 200.
6
DB, voi. 1, p. 124, nr. 50; DRH, A, voi. IX, p. 407, nr. 305.
7
DIR, A, XVI/3, p. 359-360, nr. 439; p. 388-390, nr. 484; DRH, A, voi. VIII, p. 329-331, nr. 273.
8
DB, voi. 1, p. 124, nr. 50; DRH, A, voi. IX, p. 407, nr. 305.
9
DB, voi. 1, p. 120-127, nr. 50; DRH, A, voi. IX, p. 404-409, nr. 305.
10
Ibidem.
11
Este vorba de pierderea satului, în hiclenie, de către Gliga, fiul lui Luca Arbure (Ştefan S.
Gorovei, Găneştii şi Arbureştii, în Cercetări istorice, Iaşi, 1977, tomul II, p. 151).
12
DB, voi. I, p. 161, nr. 74.
13
Vezi pentru această familie Corneliu Cojocariu, Un neam uitat: familia Murguleţ, în Arhiva
Genealogică, laşi, IV (IX), 1997, nr. 3-4, p. 168-172.
14
DIR, A, XVII/5, p. 315, nr. 416; DB, voi. II, p. 84-85, nr. 36.
15
DB, voi. IV, p. 96.
16
DIR, A, XVIII, p. 107, nr. 104; DB, voi. VII, p. 16, nr. 6.
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la 17 ianuarie 1517, prima de la nepoţii lui Căliian pentru o mie
sute optzeci zloţi tătăreşti, iar cea de-a doua de la Eremia, fiul Neagăi şi
nepotul lui luban cel bătrân, pentru o sută de zloţi tătăreşti 17 • Nu ştiu ce s-a
întâmplat cu acest sat de peste Prut, însă am putut afla, din documentele
studiate, că Soloneţul a fost moştenit la împărţirea proprietăţilor portarului de
Suceava, din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, de fiica sa Odochia 18 •
Despre cele trei părţi din Dersca, aflate în ţinutul Suceava, nu pot spune
decât că au fost cumpărate de Luca Arbure de la "Ion şi fratele lui Alexa <~i
Vasco>, feciorii Anuşcăi, nepoţii bătrânului Hrinco", la 11 septembrie 1506 1 ,
şi că au fost, se pare, schimbate de acesta pentru a patra parte din satul Băişeşti,
tot din ţinutul Suceava, cu Ion Friţ, Danciul, Şandru şi surorile lor20 . Aceştia, la
rândullor, au vândut, se spune în acelaşi document, părţile din Dersca luate de
la Arbure unui anume Toader logofăt în schimbul sumei de două sute cincizeci
de zloţi tătăreşti 21 .
Din categoria satelor cumpărate de Luca Arbure face parte şi cel amintit
mai sus, Băişeşti, pe râul Moldova22 . Am văzut că a patra parte din el a intrat în
posesia portarului de Suceava în urma schimbului făcut cu fraţii Friţ; acestei
părţi Luca Arbure i-a adăugat, mai târziu, jumătatea de jos a satului, pe care a
cumpărat-o de la Parasea şi ruda ei, Marena, fiica lui Toma Juncul 23 . Se pare că
cele mai multe părţi din sat au fost moştenite de Odochia, fiica lui, de vreme ce,
la 9 aprilie 1555, se spune că Dan, portarul de Suceava, a cumpărat de la ea, cu
trei sute de zloţi tătăreşti, jumătatea de jos a satului 24 , iar la 3 iulie 1575 acesteia
n revenea a şasea parte dom sat25 .
Cumpărat a fost şi Botoşanii 26 de pe râul Soloneţul mic din ţinutul
Suceava27 . El a fost moştenit tot de Odochia la 3 iulie 1575 28 , 2 mai 1585 29 şi
fost

cumpărate

şase

A

0

17

DIR, A, XVIII, p. 106-108, nr. 104; DB, voi. VII, p. 13-17, nr. 6.
DIR, A, XVI/3, p. 55-56, nr. 73; DRH, A, voi. VII, p. 146-148, nr. 111.
19
DIR, A, XVIII, p. 49, nr. 43.
20
Ibidem, p. 221, nr. 195. În partea de act ce s-a mai păstrat nu se spune că a avut loc un
schimb, dar sfârşitul frazei de început din care lipseşte prima parte, împreună cu menţionarea
vânzării celor trei părţi din Dersca, la care se mai adăugă faptul că acest sat nu se numără
printre cele moştenite de urmaşii portarului de Suceava, în a doua jumătate a secolului al XVIlea, iar satul celălalt, Băişeşti, da, duc la concluzia că acesta a avut, totuşi, loc.
21
DIR, A, XVIII, p. 221, nr. 195.
22
Alexandru 1. Gonţa, Documente privind istoria României. A. Moldova. Indicele numelor de
locuri, Bucureşti, 1990, p. 24-25, subvocea Băişeşti.
23
DB, voi. 1, p. 48-54, nr. 20.
24
Ibidem.
25
DIR, A, XVI/3, p. 55-56, nr. 73; DRH, A, voi. VII, p. 146-148, nr. 111.
26
Despre acest sat Teodor Bălan spune că se numeşte "Botuşana" (DB, voi. 1, p. 164).
27
DB, voi. 1, p. 164, nr. 75.
28
DIR, A, XVII3, p. 55-56, nr. 73; DRH, A, voi. VII, p. 146-148, nr. 111.
29
DIR, A, XVI/3, p. 280-281, nr. 339; DRH, A, voi. VIII, p. 31-33, nr. 21; DB, voi. VII, p. 5558, nr. 23.
18
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19 mai 158730 , de la care a rămas Parascăi, soţia lui Grigorie Udrea cel Orb, şi
urmaşilor ei. Satul va fi cumpărat de la ei, cu şapte sute de ughi, la 25 octombrie
1615, de domnul Ştefan Tomş 31 , care-I va dărui mănăstirii Solca "la rugămintea
ei şi pentru pomenirea domniei noastre şi iertarea păcatelor noastre şi a
părinţilor nortri şi a doamnelor noastre, a copiilor noştri pe cari ne-a dăruit
Dumnezeu"3 •
Bogdăneşti din ţinutul Hotin, "pe Prut şi cu loc de iaz şi de mori pe râul
Vilia"33 , 1-a cumpărat Luca Arbure în timpul domniei lui Ştefan cel Tânăr 34 . El
a fost moştenit în a doua jumătate a secolului al XVI-lea de Ana, soţia lui
Plaxea comis35 , care, neavând copii 36 , 1-a dat împreună cu satul Solca nepoatei
sale de soră Parasea, soţia lui Grigorie Udrea cel Orb 37 . Cea din urmă îl va
vinde, la 22 februarie 1594, lui Solomon diac pentru două sute cincizeci de
taleri de argint38 •
Două documente din prima jumătate a secolului al XVI-lea ne aduc în
atenţie alte proprietăţi ce ar fi fost deţinute de Luca Arbure: jumătatea de sus a
satului Ţăpeşti şi a patra parte din iezerul Lozova, ambele pe Bârlad39 . Nu ştiu
30

DIR, A, XVI/3, p. 359-360, nr. 439; DRH, A, voi. VIII, p. 251-253, nr. 200.
DB, voi. 1, p. 163-164, nr. 75.
32
Ibidem, p. 164, nr. 75. În textul iniţial al studiului de faţă, la vremea susţinerii comunicării,
menţionam după satele amintite muntele Gemălăul, pe Putnişoara, Duma şi Moldoviţa
(Alexandru 1. Gonţa, op. cit., p. 108, subvocea Gemălăul); Teodor Bălan localizează muntele în
ocolul Câmpulungului moldovenesc (DB, voi. II, p. 32). Din trei documente de la sfărşitul
secolului al XVI-lea reieşea că acesta ar fi rămas urmaşilor Maricăi călugăriţa, fiica lui Luca
Arbure: din 1 mai 1584, în care se spune că Ion Solomon logofăt cu soţia sa Marica, fiica
Maricăi călugăriţa, I-au dat mănăstirii Suceviţa "pentru pomenirea lor" şi ca să-i scrie "în
pomelnicul mare, la sfăntul jertfelnic, în sfănta mănăstire" (DIR, A, XVI/3, p. 251-252, nr. 305;
DRH, A, voi. VII, p. 725-728, nr. XXIII); din 11 mai 1584 (Catalogul documentelor
moldoveneşti din Arhiva Istorică Centrală a Statului - în continuare, CDM, voi. 1, p. 185, nr.
722; DRH, A, voi. VII, p. 728-729, nr. XXIV) şi din 28 mai 1584 (DB, voi. II, p. 25-33, nr. 8;
DRH, A, voi. VII, p. 730-734, nr. XXVI), când dania soţilor Solomon ar fi fost înnoită, alături
de ei fiind menţionaţi şi Parasea cu soţul ei, Grigorie Udrea cel Orb. Se pare, însă, că actele
amintite sunt false (DRH, A, voi. VII, p. 727, nr. XXIII; p. 729, nr. XXIV; p. 734, nr. XXVI;
vezi şi C. Cihodaru, Acte false in colecţia "Documente privind istoria României", seria A,
Moldova (I), în "Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie «A. D. Xenopoh> din Iaşi", 1986,
tom XXIII/!, p. 428-430); neavând alte informaţii care să ateste stăpânirea muntelui de către
Luca Arbure l-am scos din rândul proprietăţilor fostului portar.
33
DRH, A, voi. IX, p. 89, nr. 71.
34
Ibidem.
35
DIR, A, XVI/3, p. 280-281, nr. 339; p. 359-360, nr. 439; DRH, A, voi. VIII, p. 31-33, nr. 21;
251-253, nr. 200; DB, voi. VII, p. 55-58, nr. 23.
. .
6 DIR, A, XVI/3, p. 389, nr. 484; DRH, A, voi. VIII, p. 330, nr. 273; 1b1dem, voi. IX, p. 407, nr.
305; DB, voi. 1, p. 124, nr. 50.
37
DIR, A, XVI/3, p. 359-360, nr. 439; p. 388-390, nr. 484; DRH, A, voi. VIII, p. 251-253, nr.
200; p. 329-331, nr. 273.
38
DRH, A, voi. IX, p. 89-90, nr. 71.
39
DIR, A, XVIII, p. 169-170, nr. 152; p. 501-503, nr. 452.
31

p
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dacă acestea au fost cumpărate de marele dregător sau dăruite lui de Ştefan cel
Mare, însă, se pare că ele au fost date de pârcălabul de Suceava nepotului său de
la poartă, Dragoş 40 , căruia i-au fost confiscate de Bogdan al III-lea pe motiv că
41
"a stricat un tun de mare preţ" .
Satul Vascăuţi (Văscăuţi, Vascăul) de pe Ceremuş, ţinutul Cemăuţi 42 care nu trebuie confundat cu Văscăuţii de pe Siret, din ţinutul Suceava43 , aflat,
în parte, în posesia familiei Şeptel ici 44 - a intrat în patrimoniul funciar al
urmaşilor lui Luca Arbure ca moştenire de la bunicul şi, respectiv străbunicul
lor Cârstea45 , cel căruia i-a fost dăruit satul de către Ştefan cel Mare46 . La 12
aprilie 1623 jumătatea de jos a satului a fost întărită lui Mihail Tăutul 47 , iar la 7
iunie 171448 şi în anul 173049 părţi din sat se aflau în stăpârJirea familiei Moţoc
şi, respectiv a marelui logofăt Iordachi Cantacuzino.
Proprietăţi moştenite de personajul central al lucrării de faţă şi, mai apoi,
de copiii şi nepoţii săi, au fost şi cele două sate din ţinutul Suceava, Vorona şi
Ruşii. Ele sunt menţionate într-un document din 31 iulie 1463 50 , act considerat
a fi îndoielnic din cauza numirii beneficiarului acestuia "Arbure portariu", dată
40

Ibidem, p. 169-170, nr. 152.
Ibidem, p. 501, nr. 452. După Mihai Costăchescu cele două proprietăţi ar fi fost dăruite de
Ştefan cel Mare marelui dregător (Mihai Costăchescu, Documente moldoveneşti inainte de
Ştefan cel Mare, voi. II (1438-1456), Iaşi, 1932, p. 338), însă documentul la care face referire,
din 28 iulie 1520 (DJR, A, XVI/1, p. 169-170, nr. 152), nu este clar cu privire la provenienţa
lor: "Luca Arbure portar de Suceava, de bună voia sa, nesilit de nimeni, nici asuprit şi a dat
dreapta sa ocină, din dreptul său urie şi din privilegiul ce a avut de la bunicul domniei mele
Ştefan voievod". De asemenea, actul a fost anulat la vremea respectivă, fiind despicat în
margine cu cuţitul (Ibidem), iar explicaţia pentru aceasta pare să ne-o ofere celălalt document
referitor la cele două proprietăţi, de la Petru Rareş, în care se aminteşte că ele fuseseră luate de
"fratele domniei mele Bogdan voievod de la Dragoşe, ce-a fost portar la Arbure, în Cetatea
Sucevei" (Ibidem, p. 501, nr. 452), deci înainte de anul 1520. Prin urmare, Luca Arbure nu ar
mai fi fost stăpân asupra proprietăţilor amintite în timpul domniei lui Ştetăniţă, documentul de
danie către nepotul său părând o încercare a acestuia de a le readuce în posesia Arbureştilor.
42
Alexandru 1. Gonţa, op. cit., p. 272, sub vocea Vascăul; DB, voi. 1, p. 186, nr. 89; CDM, voi. 1,
f·3 157, nr. 598; DRH, A, voi. XVIII, p. 92-93, nr. 58; ibidem, voi. VII, p. 107, nr. 87.
Alexandru 1. Gonţa, op. cit., p. 272-273, subvocea Văscăuţi; DIR, A, XVII/2, p. 310, nr. 412;
~· 321, nr. 430; ibidem, XVII/4, p. 84, nr. 120; ibidem, ~~II/5, p. 136, nr. 188.
. .
DIR, A, XVII/2, p. 310, nr. 412; p. 321, nr. 430; 1b1dem, XVII/4, p. 84, nr. 120; 1b1dem,
XVII/5, p. 136, nr. 188.
45
Sever Zotta, Semi-mileniul unui document de la Alexandru cel Bun şi al satelor Răni/a
moldoveneascvă şi Igeştii din Bucovina, în "Ioan Neculce", 7, 1928, p. 312; Maria Magdalena
Szekely, Obârşia lui Luca Arbure. O ipoteză, în volumul In honorem Paul Cernovodeanu,
Bucureşti, 1998, p. 427; CDM, voi. 1, p. 157, nr. 598; DRH, A, voi. VII, p. 107, nr. 87- aceste
documente confirmă numele de Cârstea pentru tatăl lui Luca Arbure.
46
Sever Zotta, op. cit., p. 312; CDM, voi. 1, p. 157, nr. 598; DRH, A, voi. VII, p. 107, nr. 87.
47
DB, voi. 1, p. 185-186, nr. 89; DRH, A, voi. XVIII, p. 92-93, nr. 58.
48
CDM, voi. V, p. 336, nr. 1229.
49
DB, voi. IV, p. 27, nr. 17.
50
DRH, A, voi. II, p. 411-412, C; DIR, A, XIV-XV/1, p. 330-331, nr. 397.
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prea îndepărtată de cea în care acesta apare întâia oară în sfatul domnesc,
respectiv 14 septembrie 1486 51 . Totuşi, deoarece în anul 1834 fraţii Enache şi
Vasi le Musteaţă, urmaşi ai Soficăi, fiica lui Luca Arbure, erau proprietari în
Vorona şi Ruşi 52 , iar primul din cele două sate se numără printre cele mo~tenite
de urmaşii portarului de Suceava, în ultimul sfert al secolului al XVI-lea5 , cred
că, în cazul actului amintit, este vorba fie de o copie a documentului original în
care s-a greşit anul, fie textul acestuia nu se referă, după cum spunea doamna
Maria Magdalena Szekely, într-un studiu mai vechi, la Luca Arbure, ci la tatăl
său, cel ce înainte de 14 71, când apare ca pârcălab de Neamţ, nu putea deţine
decât funcţia de portar al Sucevei rară să apară ca martor în sfat 54 . În actele de
împărţire a proprietăţilor fostului mare dregător satul Vorona a fost moştenit de
Stanca, fiica sa şi soţia lui Şteful, paharnic de Orhei şi, respectiv urmaşii ei,
Marica şi Pătraşco 55 .
Printre satele rămase copiilor ii nepoţilor lui Luca Arbure la 3 iulie
56
1575 , 2 mai 1585 57 şi 19 mai 1587 5 , se numără şi cele moştenite de portarul
de Suceava de la mama sa, Nastasia, însă nu ştiu care din ele erau de la aceasta.
În două din documentele amintite, în care apare şi ea, se spune doar că urmaşii
lor şi-au "împărţit între dânşii dreptele lor ocine şi dedine din privilegiul de
împărţeală ce a avut tatăl şi bunicul lor, Luca Arbure, de la Ştefan voievod cel
Tânăr şi din privilegiul de cumpărături ce a avut de la Bogdan voievod cel
Bătrân şi din privilegiul de întărire ce a avut bunica lor, Nastasia, mama lui
Arbure, de la acelaşi Bogdan voievod" 59 , după care sunt enumerate satele, la un
loc, fără nici o altă explicaţie legată de provenienţa lor. Din aceste documente,
în afară de o parte din cele amintite deja, am mai aflat că Luca Arbure a avut în
stăpânire şi alte sate, dintre care în ţinutul Suceava erau Căjvenii, Hrinceştii,
Ceaplinţii, Iazlovăţul, Culicenii şi Filipeştii. Primul, aflat în apropierea

51

DIR, A, XV/2, p. 55, nr. 56; DRH, A, voi. II, p. 407, nr. 264.
Sever Zotta, op. cit., p. 311.
53
D!R, A, XVI/3, p. 55-56, nr. 73; p. 280-281, nr. 339; p. 359-360, nr. 439; DRH, A, voi. VII,
p. 146-148, nr. III; ibidem, voi. VIII, p. 32-33, nr. 21; p. 252-253, nr. 200; ibidem, voi. IX, p.
235, nr. 163; DB, voi. VII, p. 55-58, nr. 23; Colecţia de documente de la Arhivele Statului
Bacău (1424-1848), Inventare arhivistice, volum întocmit de Dumitru Zaharia, Emilia
Chiriacescu şi Corneliu Cărămidaru, Bucureşti, 1976, p. 22, nr. 12.
54
Maria Magdalena Szekely, op. cit., p. 428.
55
DIR, A, XVI13, p. 55-56, nr. 73; p. 280-281, nr. 339; p. 359-360, nr. 439; DRH, A, voi. VIII,
~- 31-33, nr. 21; p. 252-253, nr. 200; DB, voi. VII, p. 55-58, nr. 23.
6
DIR, A, XVI/3, p. 55-56, nr. 73; DRH, A, voi. VII, p. 146-148, nr. III.
57
D/R, A, XVI/3, p. 280-281, nr. 339; DRH, A, voi. VIII, p. 31-33, nr. 21; DB, voi. VII, p. 5558, nr. 23.
58
DIR, A, XVI/3, p. 359-360, nr. 439; DRH, A, voi. VIII, p. 251-253, nr. 200.
59
DIR, A, XVI/3, p. 280-281, nr. 339; DRH, A, voi. VIII, p. 31-33, nr. 21; DB, voi. VII, p. 5558, nr. 23.
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mănăstirii Solca 60 , a fost vândut de Vasile Şeptelici, Tofana şi copiii lor
61
domnului Ştefan Tomşa pentru o mie de ughi roşii , care îl va dărui, la rândul
lui, mănăstirii Solca "pentru pomenirea domniei noastre, a doamnei şi a fiilor
domniei mele şi pentru sufletele şi iertarea păcatelor noastre şi ale părinţilor
noştri" 62 . Moştenit tot de Mari ca călugăriţa 63 , satul Hrinceşti, "pe apa Sol căi,
64
cu loc de iaz şi de moară" , se va afla în stăpânirea urmaşilor acesteia până în
decembrie 1622, când satul va fi vândut călugărilor de la mănăstirea Solca
.
·65
pentru patru sute de galbem ungureşt1 .
Pe râul Solca sunt şi celelalte două sate, Ceaplinţii 66 şi Iazlovăţu1 67 ,
moştenite la împărţirea satelor lui Arbure de Salomia, fiica Nastasiei 68 . Într-un
document din 11 februarie 1625 se spune că în urma înţelegerii dintre călugării
de la mănăstirea Suceviţa cu cei de la Solca s-a hotărât ca aceste trei sate
amintite: Hrinceştii, Ceaplinţii şi Iazlovăţul, să rămână ultimei mănăstiri 69 . Ele
au fost revendicate de fraţii Ilie şi Gheorghiţă Şeptelici, fiii Tofanei şi ai lui
Vasile hatman, la 18 iulie 1654, de la călugării mănăstirii Suceviţa, care le vor
70
da în schimbul lor satul Şerbăuţi din ţinutul Suceava •
Despre satul Culiceni nu pot spune decât că a fost moştenit de fiii
Soficăi 71 , soţia lui Gavril vistiemic, şi că părţi din sat s-au aflat, în prima
jumătate a secolului al XVII-lea, în stăpânirea Agafiei Tolocico 72 şi a fratelui ei,
Dumitru Ponici 73 . În ceea ce priveşte satul Filipeşti, menţionat în documentul
de la 3 iulie 157 57\ precizez că l-am încadrat în această categorie, a satelor din

60

DIR, A, XVII/4, p. 266, nr. 321.
Ibidem, XVII/3, p. 222, nr. 324; ibidem, XVII/4, p. 266, nr. 321; DB, voi. 1, p. 157, nr. 73.
62
DJR, A, XVII/3, p. 222, nr. 324.
63
DIR, A, XVI/3, p. 387-388, nr. 483; p. 388-390, nr. 484; DRH, A, voi. VIII, p. 328-329, nr.
272; p. 329-331, nr. 273; DB, voi. III, p. 66-68, nr. 29.
64
DIR, A, XVIV5, p. 176, nr. 242.
65
Ibidem, p. 177-178, nr. 243. S-a încercat luarea satului de la Arbureşti înainte de această dată cu
nişte acte false (DRH, A, voi. VIII, p. 726-729, nr. VII; DB, voi. 1, p. 101-104, nr. 41; DIR, A,
XVII/1, p. 245-247, nr. 330), însă el pare să fi fost înstrăinat cu adevărat abia în decembrie 1622.
66
Alexandru 1. Gonţa, op. cit., p. 56, subvocea Ceaplinţi; DB, voi. 1, p. 104.
67
Alexandru 1. Gonţa, op. cit., p. 133, subvocea Iazlovăţ; DB, voi. 1, p. 104.
68
DIR, A, XVI/3, p. 280-281, nr. 339; p. 359-360, nr. 439; DRH, A, voi. VIII, p. 31-33, nr. 21;
251-253, nr. 200; DB, voi. VII, p. 55-58, nr. 23.
9 DIR, A, XVII/5, p. 317-318, nr. 420.
70
DB, voi. II, p. 145-146, nr. 71. Vezi şi Sergiu Bacalov, Activitatea neamului Şepteliceştilor in
Ţara Moldovei in secolul al XVll-lea, în Românii din afara graniţelor ţării, laşi, 2007, p. 48.
71
DIR, A, XVI/3, p. 280-281, nr. 339; p. 359-360, nr. 439; DRH, A, voi. VIII, p. 31-33, nr. 21;
~- 251-253, nr. 200; DB, voi. VII, p. 55-58, nr. 23.
2
DIR, A, XVIV4, p. 433, nr. 561.
73
CDM, voi. II, p. 273, nr. 1315; DRH, A, voi. XXIV, p. 441-442, nr. 467.
74
DIR, A, XVI/3, p. 55-56, nr. 73; DRH, A, voi. VII, p. 146-148, nr. III.
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ţinutul Suceava, deoarece cred că este vorba despre satul de pe râul Moldova, ce
a fost cumpărat de Gheorghe, fost pârcălab, de la fiii lui Pătraşco Arbure 75 .
Satelor din ţinutul Suceava, amintite în actele de moştenire ale copiilor şi
nepoţilor lui Luca Arbure, li se alătură cele din ~nutul Hotin: Trăbujenii 76 , pe
râul Ciorea 77 , Blisceanăuţii 78 , Svicicăuţii 7 , Hriţenii 80 , Drăguşenii şi
Măndăcăuţii 81 • Primul dintre ele a rămas de la portarul de Suceava lui Onciul şi
fraţilor lui 82 , iar mai târziu, la 25 martie 1593, a patra parte din sat şi-a
cumpărat-o Toderaşco Jora de la "Pătraşcu Ţării" 83 (e vorba despre Pătraşco
Ţâra, fratele Anei Joroaia84 ). Cel de-al doilea sat a fost moştenit de Marica şi
Pătralco, fiii Stancăi 85 , ai căror urmaşi îl vor scoate la vânzare în 7 aprilie
1606 6 . În ceea ce priveşte Svicicăuţii şi Hriţenii, primul a fost dat, la 2 mai
1585 şi 19 mai 1587, aceloraşi fii ai Stancăi, soţia lui Şteful paharnic 87 , iar
jumătate din al doilea mătuşii lor Odochia88 . De asemenea, fsărţi din ambele sate
le-au fost întărite fiilor Maricăi, sora lui Pătraşco Arbure 9 - fraţii Ponici au
intrat în posesia unei jumătăţi din satul Hriţeni "pentru că au dat Pătraşcu şi a sa
a patra parti din satu Hriţinii, surorii salii Măricăi, pentru un brâu de argint
poleit cu aur, ci 1-au fost luat de la dânsa, când au pribegit ei în Ţara Leşască şi
e 1-au prăpădit atuncia" 90 • Satul Drăguşenii, "pe Vilia, pe râul Prut, în ţinutul
Hotin, cu loc de iaz şi de mori în Vilia"91 , a fost moştenit de Marica călugăriţa92

CDM, voi. V, p. 83, nr. 327; Alexandru 1. Gonţa îl localizează între Crasna şi Bârlad, în
Vaslui (Alexandru 1. Gonţa, op. cit., p. 102, subvocea Filipeşti).
6
Alexandru 1. Gonţa, op. cit., p. 261, subvocea Trăbujeni.
77
DIR, A, XVI/3, p. 55-56, nr. 73; DRH, A, voi. VII, p. 146-148, nr. 111.
78
Alexandru 1. Gonţa, op. cit., p. 35, subvocea Blisceanăuţi.
79
Ibidem, p. 246, subvocea Svicicăuţi.
80
Ibidem, p. 129, subvocea Hriţeni.
81
Ibidem, p. 156, subvocea Măndăcăuţi.
82
DIR, A, XVI/3, p. 280-281, nr. 339; p. 359-360, nr. 439; DRH, A, voi. VIII, p. 31-33, nr. 21;
f:·3 251-253, nr. 200; DB, voi. VII, p. 55-58, nr. 23.
DIR, A, XVI/4, p. 73, nr. 92.
84
DB, voi. III, p. 15, nr. 9; Ştefan S. Gorovei, Neamul lui Miron Vodă Barnovschi, în Arhiva
Genealogică, Iaşi, V (X), 1998, nr. 1-2, p. 148.
85
DIR, A, XVI/3, p. 280-281, nr. 339; p. 359-360, nr. 439; DRH, A, voi. VIII, p. 31-33, nr. 21;
251-253, nr. 200; DB, voi. VII, p. 55-58, nr. 23.
6DIR, A, XVII/2, p. 22-23, nr. 23.
87
Ibidem, XVI/3, p. 280-281, nr. 339; p. 359-360, nr. 439; DRH, A, voi. VIII, p. 31-33, nr. 21;
ft·8 251-253, nr. 200; DB, voi. VII, p. 55-58, nr. 23.
DIR, A, p. 55-56, nr. 73; DRH, A, voi. VII, p. 146-148, nr. 111.
89
DIR, A, XVII/2, p. 22-23, nr. 23; CDM, voi. 1, p. 296, nr. 1272.
90
DIR, A, XVII/2, p. 23, nr. 23.
91
DRH, A, voi. XXVIII, p. 440, nr. 518.
92
DIR, A, XVI/3, p. 280-281, nr. 339; p. 359-360, nr. 439; DRH, A, voi. VIII, p. 31-33, nr. 21;
p. 251-253, nr. 200; DB, voi. VII, p. 55-58, nr. 23.
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şi apoi de nepoata sa, Samfira, care îl vinde lui Iorga mare postelnic, la 16
octombrie 1646, pentru două sute de lei bătuţi 93 •
Despre ultimul sat, Măndăcăuţi, pe Drabişte 94 , se spune, într-un
document din 30 octombrie 1554, că a fost luat de fetele lui Luca Arbure de la
Bamovschi, starostele de Cernăuţi, în schimbul satului Mihalcăuţi 95 . El apare, la
12 martie 1587, în posesia copiilor Soficăi şi ai lui Gavril vistiemic 96 .
Alături de cele enumerate până acum, mai apar menţionate, în actele de
moştenire a proprietăţilor lui Luca Arbure, satele: Carapuşcenii, rămas Anei 97 ;
Cozăreştii şi Hilăuţii, date Salomiei, fiica Nastasiei98 ; Romancăuţii, revenit
Odochiei 99 şi Şofrăneştii 100 - sate despre care nu am aflat, din documentele
studiate, decât că au rămas fetelor şi nepoţilor fostului mare dregător.
Tot printre proprietăţile rămase de la portarul de Suceava se numără şi
satul Joldeşti, de pe Siret, amintit într-un document din prima jumătate a
secolului al XVII-lea, în care se arată că Ionaşco şi Grigorie Ghenghe au
cumpărat satul de la "Vasilii Grumedzea şi de la fimeia lui, Stanca, fata lui
Pătraşco Arbure şi de la ficiorii lor ... şi de la Bociul şi de la fimeia lui, fata lui
Pătraşco Arbure şi de la ficiorii lor, nepoţii bătrănului Arbure, drept cincizeci şi
cinci ughi, dintr-a lor drepte drese ce au fost având moşul lor, bătrânul
Arbure" 101 •
Despre alte sate ce au aparţjnut lui Luca Arbure ne oferă informaţii două
documente de la Petru Rareş. In primul, din 23 aprilie 1529, domnul dă
episcopiei de Rădăuţi "un sat pe Prut, anume Grameştii, ce l-a fost luat nepotul
de frate al domniei noastre Ştefan voievod de la Luca Arbure portarul de
Suceava, când l-a prăpădit pe acesta" 102 , iar în al doilea, din 24 martie 1534, se
arată că nepoţii lui Şteful Tofil au dat domnului satul Tofileni, fost Jolcăşeni, în
schimbul unei ,,jumătăţi din satul de peste Prut, anume Grăceanii, jumătatea de
jos, care această jumătate de sat din Grăceani a rămas domniei mele din
hiclenie, de la Luca Arbure portar de Suceava, când a şi pierit de nepotul de
frate al domniei mele, Ştefan voievod" 103 • O altă proprietate confiscată de domnie

93

DRH, A, voi. XXVIII, p. 440-441, nr. 518.
DJR, A, XVI/3, p. 343, nr. 4I8; DRH, A, voi. VIII, p. 20I-202, nr. I67.
95
DIR, A, XVI/2, p. 66, nr. 62; DRH, A, voi. VI, p. 27I, nr. I53.
96
DIR, A, XVI/3, p. 343, nr. 4I8; DRH, A, voi. VIII, p. 20I-202, nr. I67. Vezi şi Ştefan S.
Gorovei, Neamul lui Miron Vodă Barnovschi, p. I45-I49.
97
DIR, A, XVII3, p. 280-28I, nr. 339; p. 359-360, nr. 439; DRH, A, voi. VIII, p. 3I-33, nr. 2I;
~· 25I-253, nr. 200; DB, voi. VII, p. 55-58, nr. 23.
8
Ibidem.
99
DIR, A, XVII3, p. 55-56, nr. 73; DRH, A, voi. VII, p. I46-I48, nr. III.
100
Ibidem.
101
DIR, A, XVII/4, p. 496, nr. 628.
102
Ibidem, XVIII, p. 3I9, nr. 285; DB, voi. 1, p. 3I, nr. I2.
103
DJR, A, XVIII, p. 367, nr. 332.
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de la pârcălabul de Suceava 104 a fost satul Şipote, din ţinutul Hârlău, despre care
aflăm dintr-un document de la Miron Bamovschi Movilă, din 12 decembrie 1627,
că "a fost mai înainte al lui Arbure, care s-a ridicat asupra domnului său, şi a fost
ucis şi i s-a luat <satul> pentru hiclenie. Şi de atunci a tot umblat <satul> din mână
în mână până când l-am dobândit şi l-am câştigat domnia mea cu slujba, când n-am
fost nici boier, nici ca domn, pentru că m-au miluit cu el domnii dinaintea noastră
pentru că le-am slujit; iar apoi când a fost în zilele lui Radul voievod am dat
domniei sale trei sute de galbeni ungureşti, pentru acest sat şi n-am lăsat să cadă în
mâna altor oameni străini cum a fost mai înainte" 105 •
Pe lângă cele amintite Luca Arbure a mai stăpânit şi satul Dobeceanii, pe
care el însuşi 1-a schimbat cu "Gliga şi cu surorile lui, Neaga şi Mărina şi
Odochia, copiii Mihului, nepoţii Stanei şi cu vara lor Căpriia şi fiul Anei şi de
asemenea cu verii lor, Magda şi Mihăilă, copiii Stanei" 106 pentru satul
Draxineştii, "ce se numeşte acum Spinenii", de pe Jijia, şi o sută optzeci de
zloţi tătăreşti 107 • Acesta, la rândul lui, a fost vândut de o parte din fiicele lui
Arbure, respectiv Ana, Odochia, Marica, Sofica şi Todosia Cheldoaia, la 5
decembrie 1576, logofătului Ion Golăi pentru şapte sute de zloţi tătăreşti 108 •
Un alt sat, Corni, care s-a numărat, se pare, printre proprietăţile
pârcălabului de Suceava, apare menţionat într-un ispisoc din 23 martie 1531 de
la Petru voievod, în care se arată că acesta a fost răscumpărat de la Arbure,
portarul de Suceava, cu şapte sute de argin~i tătăreşti şi dat lui Fition şi fratelui
1
său Ioan, cărora le-a aparţinut iniţial satul 0 •
În sfârşit, Luca Arbure a mai stăpânit şi trei fălci de vie pe Dealul
Domnesc din Hârlău 110, din care Odochia a dat, la 7 mai 1555, jumătate fiicei
sale Anghelina, soţia lui Avram Banilovschi, rămânând fiului lor două fălci şi
două fertale de vie. Din acelaşi document aflăm, mai departe, că o parte din
fetele fostului portar (în afară de Nastasia) s-au sfătuit şi au dat Anghelinei şi
Odochiei, în schimbul părţilor lor de vie, mai mulţi ţigani 111 .
Numărate, Luca Arbure a avut nu mai puţin de treizeci şi cinci de
proprietăţi, dintre care cele mai multe au fost moştenite de urmaşii săi, restul
fiind confiscate de Ştefăniţă vodă sub pretextul trădării de la 1523.
Având în vedere că documentul care face referire la hiclenia lui Arbure datează din prima
a secolului al XVII-lea, am putea crede că este vorba despre un alt personaj decât cel
aflat în atenţia studiului de faţă, însă faptul că Luca Arbure avea la Şipote o curte boierească,
unde a ridicat cea de-a doua ctitorie a sa, iar satul nu se numără printre cele moştenite de
urmaşii săi, nu încape îndoială că este vorba de fostul mare dregător.
105
DRH, A, voi. XIX, p. 362-363, nr. 270; CDM, voi. II, p. 93, nr. 388.
106
DIR, A, XVI/3, p. 79, nr. 96; DRH, A, voi. VII, p. 216, nr. 171.
107
Ibidem.
108
Ibidem.
109
DIR, A, XVIII, p. 334, nr. 300.
110
Vezi Maria Magdalena Szekely, op. cit., p. 426-427.
111
DB, voi. VII, p. 38, nr. 13.
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• Arborele acesta a fost ataşat studiului pentru a uşura urmărirea moştenirilor în cadrul neamului portarului de Suceava. El nu cuprinde toţi descendenţii
fostului mare dregător pe carei-am identificat în documentele studiate.
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ALEXANDRU DRACO RUSET, UN ŢARIGRĂDEAN
ÎN ŢARA MOLDOVEI
Dr. Bogdan ROMANDAŞ
Alexandru Draco Ruset, a Czarigradan in the Land of Moldavia
Abstract
Alexandru Ruset was the great son of Antonie Vodet Ruset, the ruler of
Moldavia (1675-1678). Alexandru Ruset's family carne from the cosmopolitan
environment of Constantinople. His father, Antonie Ruset, was a relative of
Dumitraşco Cantacuzino and much more known Cupares, Constantin Cupar being his
brother. Alexandru Ruset was married to Aniţa, the daughter of Gheorghe Coei, the
niece of Vasile Vodă Lupu. The two had a gir!, Zoiţa. Alexandru Ruset was the
brother-in-law of Gheorghe Ursachi, known for his financial strength at the time.
Alexandru Ruset or Alexandru Draco held the functions of a great sulger and great
slaughter in Moldova before 1675. He left Moldova after 1678, withdrawing to
Constantinople.
Keywords: levantin, beizadea, Antonie Vodet Ruset, Ottoman Empire.
În perioada secolelor XVI-XVII, Imperiul otoman şi-a consolidat
autoritatea în Ţările Române prin impunerea unor domnitori favorabili, dar şi a
unei "noi elite" de origine greco-levantină sau ţarigrădeană 1 • "Noua elită",
provenită de la sudul Dunării, a asimilat rapid tradiţia politică a spaţiului
românesc. Arhonţii ţarigrădeni au încercat să impună în Ţările Române
adevărate dinastii care urmăreau "poate, în cele mai cutezătoare visuri ale lor,
coroana basileilor pe care nu o vor dobândi însă, niciodată" 2 • Din această elită a
făcut parte şi Alexandru Ruset, fiul lui Antonie Ruset, domn al Ţării Moldovei
(1675-1678). Familia lui Alexandru Ruset provenea din mediul cosmopolit al
Constantinopolului. Tatăl lui, Antonie Ruset, era rudă cu Dumitraşco vodă
Cantacuzino, fiind "grec şi strein, ţărigrădean" 3 . A fost înrudit cu mult mai
Radu G. Păun, Les grands ojjiciers d'origine greco-levantine en Moldavie au XV/le siecle.
Ojjices, carrieres et strategies de pouvoir, în "Revue des etudes sud-est europeennes", t. XLV,
2007,nr.l-4,p.153.
2
N. Iorga, Bizanţ după Bizanţ, traducere de Liliana Iorga-Pippidi, postfaţa de Virgil Cândea,
Bucureşti, 1972, p. 124.
3
Ion Neculce, Opere. Letopiseţul Ţării Moldovei şi O samă de cuvinte, ediţie critică şi studiu
introductiv de Gabriel Ştempel, Bucureşti, 1982, p. 247, 255; Sorin Iftimi, Portretele familiei lui
Antonie vodă Ruset. De la frescă la şevalet, în "Cercetări Istorice" (serie nouă), XXXVII, Iaşi,
2018, p. 223-248.
1

49
https://biblioteca-digitala.ro

"Acta Bacoviensia"- Anuarul Arhivelor Naţionale

Bacău,

nr. XIV/2019

cunoscuţii Cupăreşti 4, Constantin Cuparul fiind fratele său 5• Antonie Ruset sau
Chiriţa Drace s-a preocupat atât de negoţ, cât şi de politică înainte de luarea
domniei, deţinând funcţia de capuchehaie 6 . Cronicile amintesc faptul că, după
moartea lui Şte:f'aniţă vodă Lupu (1659-1661 ), "au trimis boiarii la Poartă pre
Chiriţa Drace, cu rugăminte de la boiari şi de la ţară, pre cine or vrea Iei să le
dea domnu de ţară" 7•
Originea Ruseteştilor a fost căutată în întreg bazinul mediteraneean:
Koroni (Grecia) 8, Rosetta9 (Egipt), Florenţa 10 sau Genova 11 , dar tabloul
supoziţiilor este încă deschis. Antonie Ruset a fost căsătorit cu Zoe (Sofia) şi au
avut împreună trei fii şi două fiice: Alexandru, căsătorit cu Aniţa, fiica lui
Gheorghe Coei, nepoata lui Vasile vodă Lupu, Ioan, căsătorit cu Ileana, posibil
fiica lui Alexandru Mavrocordat (Exaporitul), Iordache, căsătorit cu Cristina,
fiica lui Grigore vodă Ghica, Elena, căsătorită cu Andronache Lambrino, şi
Zamfira, căsătorită cu Dumitraşcu Caragea 12 . Zoe, soţia lui Antonie 13 , a fost
Ioana R. Rosetti, Iordache Ruset, extras din "Revista istorică română", voi. VII, 1937, p. 1-23.
N. Iorga, Inscriptii din bisericile României, voi. Il, Bucureşti, 1908, p. 214, nr. 61 O; Generalul
R. Rosetti, Familia Rosetti. Coborâtorii moldoveni ai lui Lascarios Rousaitos, voi. 1, Bucureşti,
1938, p. 28-29.
6
Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, voi. IX 1 (1650-1747), Bucureşti,
1897, p. 288, nr. CCCXIV: "Antonio Rossetti Greco din Nazione, negociante in questa cittă";
Th. Codrescu, Uricarul, voi. XXI, Iaşi, 1892, p. 310: "Antoniu Roset. Acesta fu agent Ia
Constantinopole".
7
Ion Neculce, Letopisetul Ţării Moldovei, p. 195.
8
Andrei Pippidi, Originea familiei Rosetti şi confirmarea unei mărturii a lui Neculce, în
"Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie laşi", XX, 1983, p. 277.
9
Mihaii-Dimitri Sturdza, Dictionnaire historique et genealogique des grandes familles de
grece, d'Albanie et de Constantinopole, ediţia a 11-a, Paris, 1999, p. 403; vezi şi J. B. Samat,
Promenade en Egypte, Paris, 1909, p. 21: "Il n'y a, pour s'en convaincre, qu'a se promener
quelques heures dans le vrai Caire, au Mosky Ia grande artere marchande, ou dans la quartier
Rosetti"; corăbiile negustorilor din Cairo erau prezente în zona Dunării, în cea de a doua
jumătate a veacului XVII (N. Iorga, Studii şi documente, voi. XX, p. 179).
10
Octav-George Lecca, Familiile boiereşti române. Istorie şi genealogie (după izvoare
autentice), cu adnotări, completări şi desene de Mateiu Caragiale, ediţie de Alexandru
Condeescu, Bucureşti, f.a, p. 494; idem, Genealogia a 100 de case din Ţara Românească şi
Moldova, Bucureşti, 1911, p. 77 (cu un arbore genealogie): "vechi a origine a familiei este Italia,
unde au rămas încă urmaşi şi de unde a trecut mai târziu (sec. XV) Ia Constantinopol. Stabilită
în Moldova după 1630".
11
Radu Rosetti, Note genealogice şi biografice despre familiile Buhuş şi Rosetti foşti
proprietari ai moşiei Bohotinului, în "Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii
Istorice", s. II, tom. XXVIII, 1905-1906, p. 469-503.
12
Generalul R. Rosetti, Familia Rosetti, voi. 1, p. 4-50.
13
Ioan Caproşu, Documente Iaşi, voi. II, p. 396, nr. 437: "Pentr-aceea am dat şi de la domniia
mea sfintei mănăstiri pentru sufletul domnilor şi a părinţilor domnii mele, şi pentru sufletul şi
sănătatea domnii mele şi pentru doamna domnii mele Zoii (n.ns.)"; N. Iorga, Inscriptii din
bisericile României, voi. II, Bucureşti, 1908, p. 179, nr. XXXIV (Biserica Aron-Vodă); ibidem,
4

5
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rudă

cu Alexandru Ramandi, fapt ce ar explica trecerea pe care o avea
postelnicul pe lângă vodă 14 •
Fiii lui Antonie vodă Ruset sunt menţionaţi la 29 martie 1677, în actul
solemn de înfiinţare a Mitropoliei de la Iaşi, a doua Mitropolie a Moldovei:
"Alexandru voievoda şi Ianachi voievoda şi Iordachi voievoda" 15 , precum şi în
actul de închinare a Mănăstirii Probota către Sfântul Mormânt din 1677 16 •
Informaţiile despre Alexandru Ruset înainte de 1666 sunt lapidare.
Cunoaştem faptul că Alexandru Draco şi Aniţa, fata lui Gheorghe Coei
hatmanul, au avut o fată, Zoiţa 17 . Înrudirea cu Gheorghe Coei, fratele lui Vasi le
vodă Lupu, reprezintă un indiciu privind forţa socială, dar şi financiară a lui
Antonie Ruset. Nu era la îndemâna oricui să se afle în zona de putere a celui
care condusese timp de 19 ani Ţara Moldovei. Acest fapt este demonstrat şi de
căsătoria unui alt fiu al lui Antonie Ruset, Iordache, care a avut ca soţie pe
Cristina Ghica, fiica lui Grigorie vodă Ghica (1660-1664; 1672-1673) 18 •
Atât Vasile vodă Lupu cât şi Grigore vodă Ghica erau de origine
albaneză, chiar dacă cronicile îi menţionează drept "greci". În epocă, cuvântul
p. 216, nr. 613: "IV. Biserica din Vatra Domei (Bucovina). 1. Pomelnicul ctitorilor sfintii
biserici, unde iaste hramul sfinţiloru îngeri Mihailii şi Gavriilii; 1777, 7285, Ioan Voevodii
[Antonie Ruset], IJK€ cro [= Doamnei lui] Zoiţa"; idem, Portretele doamnelor române,
Bucureşti, 1937, p. XIV, fig. 38 şi 39.
14
Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei şi O samă de cuvinte, p. 255; Ioan C. Filitti, Arhiva
Gheorghe Grigore Cantacuzino, Bucureşti, 1919, p. 289.
15
Ioan Caproşu, Documente laşi, II, p. 425, nr. 468. Radu Rosetti considera că fiii lui Antonie
vodă au fost "Aiecu, Ioan şi Iordache" (Radu Rosetti, Note genealogice şi biografice despre
familiile Buhuş şi Rosetti, p. 472).
16
Melchisedec, Notiţe istorice şi archeologice adunate de pe la 48 monastiri şi biserici antice,
Bucureşti, 1885, p. 157; Th. Codrescu, Uricariul, voi. IX, Iaşi, 1887, p. 132; Hurmuzaki,
Documente greceşti privitoare la istoria românilor (1320-1716), voi. XIV~. p. 217, nr. CCCIII.
17
N. Iorga, Studii şi documente, voi. III, Bucureşti, 1901, p. 31. Generalul Radu R. Rosetti
concluzionează eronat că Alexandru beizadea ar fi fost ginerele lui Gavril hatmanul şi nu al lui
Gheorghe: "La Alexandru, beizade, 7/III: 2. A se adăoga la finele notei 1: Dar cele două
hrisoave următoare arată că era ginerele lui Gavril şi nu al lui Gheorghe, Hrisov din 28 ianuarie
1704, al lui Mihai Vodă Racoviţă: «Alexandru beizade, feciorul răposatului Antonie Ruset
Vodă» (Toma G. Bulat, Documentele mănăstirii Văratec (1497-1836),Chişinău, 1939, p. 36);
Act de judecată din 29 februarie 1704 (idem, p. 128)", cf. Generalul R. Rosetti, Familia Rosetti,
voi. II, p. 19. Este o confuzie, Alexandru beizadea este arătat ca ginerele lui Gheorghe hatmanul
(şi nu Gavril!): "care acel sat Hultureşti au fost mai den nainte vreame a lui Ghiorghe hatmanul.
Şi apoi s'au dat acel sat de zeastre gineri-său lui Alecsandru beizadea, ficiorul răposatului
Antonie Ruset vodă (n.ns.)" (Toma G. Bulat, Documentele Mănăstirii Văratec, p. 36, nr. XXXI
din 28 ianuarie 1704) precum şi documentul din 29 ianuarie 1704 (şi nu 29 februarie 1704):
"care acel sat Hultureşti au fost mai de nainte vreame a lui Gheorghe hatmanul, ş-apoi s'au dat
acel sat de zeastre gineri său lui Alexandru Beuzadea ficiorul răposatului Antonie vodă Rusel
(s.ns.)" (ibidem, p. 128, nr. XLIX).
18
Radu Greceanu, Cronica, în Cronicari munteni, 3, ediţie îngrijită de Mihail Gregorian,
Bucureşti, 1984, p. 159.
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"grec" nu se referea doar la reprezentanţii acestei naţiuni 19 , "la cei cu firea
obştească", acesta servea mai mult ca să arate pe creştinii ortodocşi din Imperiul
otoman20 . Mitropolitul Dosoftei traducea Epistolele Sfântului Sfinţitului
Mucenic lgnatie [Teoforul} din "limba cea bisericească" (greaca) în limba
rusă21 • Dacă atât Vasile vodă Lupu cât şi Grigore vodă Ghica erau de origine
albaneză se poate ridica întrebarea dacă nu cumva şi Antonie Draco Ruset
aparţinea acestei etnii? Centrul de putere al Imperiului otoman este dominat în
această perioadă de marii viziri Kopriilu ( 1656-171 O) care erau la rândul lor de
origine albaneză22 . Principatele Române au cunoscut în veacul al XVII-lea
prezenţa negustorilor albanezi, iar un centru comercial important în epocă era
oraşul albanez Durazzo ("Drac") 23 . Urmaşii unui alt domn levantin care au purtat
numele de Draco, Mihail 1 <Draco> Suţu (1783-1786); 1791-1793), îşi aveau
24
obârşia în localitatea Arnăutchioi, pe Bosfor . Arnăutchioi păstra în denumirea
sa amintirea arbănaşilor sau albanezilor. Este poate doar o pură întâmplare, iar
posibila origine albaneză a lui Antonie Ruset rămâne deocamdată doar o
supoziţie care urmează a fi confirmată sau infirmată.
Alexandru Ruset este amintit în epocă sub numele de Alexandru Draco.
Cariera lui Alexandru <Draco> Ruset devine vizibilă în timpul domniei lui Iliaş
Alexandru (1666-1668), când vodă venise în Ţara Moldovei cu toată casa lui,
"oameni străini, greci" 25 . Alexandru <Draco> Ruset a fost martor la mai multe
vânzări de ocină în perioada 1667-1668, când deţinea dregătoria de mare comis

Dimitrie Cantemir, Istoria creşteri/ar şi a descreşterilor curţii othman[n}ice, p. 212: "(g) Eu,
îi spune. Poate că se va mira cineva de o milostivire atât de mare şi de un suflet cu adevărat
împărătesc Ia un principe barbar, dar a ajuns, de multă vreme, un proverb că 'Grecia nu se mai
află în Grecia', şi că 'tot atâţi Barbari se poartă ca Grecii, câţi Greci ca Barbarii.' Iar 'Greci' nui numesc pe acei care sunt născuţi, sau se nasc în 'EUaoa, ci şi care socotesc că ştiinţele şi
cultura vieţii <ale Elinilor> se află trecute asupra lor. Căci adevărat <grăia> lsocrate în
Panegyric că «Prefer să-i numesc 'Greci' pe cei părtaşi Ia educaţia noastră, decât pe cei cu firea
19

obştească))".

Religia ortodoxă era numită «greacă)) în scrierile călătorilor occidentali, cf. Memoires
historiques et geografiques sur la Valachie, Frankfurt&Leipzig, 1778, p. 24.
21
Virgil Cândea, Mărturii româneşti peste hotare, serie nouă, Vl 1 (Ucraina-Vatican),
Bucureşti&Brăila, 2016, p. 91, nr. 445.
22
Mircea Soreanu, Marii viziri Kopriilu (1 656- I 7I 0). Relaţii politice şi militare între Ţările
Române şi Imperiul otoman, Bucureşti, 2002, p. 46.
23
Mihail Guboglu, Cronici turceşti privind Ţările Române, voi. II (sec. XVII - începutul sec.
XVIII), Bucureşti, 1974, p. 76.
24
Memoriile Principelui Nicolae Suţu mare logofăt al Moldovei (1798-I871), traducere din
franceză, introducere, note şi comentarii de Georgeta Filitti, Bucureşti, 2013, p. 41.
25
Nicolae Muste, Letopiseţul Ţării Moldovei de la domnia lui Istrati Dabija voievod până la a
treia domnie a lui Mihai Racoviţă voievod (1662-1729 ), în "Cronicele României", tom. III,
ediţie îngrijită de Mihail Kogălniceanu, Bucureşti, 1874, p. 6.
20
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la 6 martie 166726 , 9 martie 166727 , 1 septembrie 166728 , 4 noiembrie 166729 ,
15 noiembrie 166730 , 18 ianuarie 1668 3 , iunie 1668 32 şi 26 august 1668 33 .
Venirea lui Gheorghe vodă Duca pe tronul Ţării Moldovei (decembrie 1668) a
însemnat mazilirea din dregătorie a lui Alexandru Ruset, care este înlocuit cu
Ion Racoviţă (29 ianuarie 1669)34 .
La 12 iulie 1670, Alexandru Ruset, fost comis, şi Gheorghe Ursachi, fost
vistiemic, s-au judecat cu Andronache pârcălab, feciorul lui Pană paharnic,
pentru un loc de casă cu pivniţă situat pe Uliţa mare din Iaşi. Acesta fusese
ocupat abuziv de Gheorghe hatmanul, socrul lor, în timpul lui Vasile vodă
Lupu35 •
Locul fusese cumpărat la 12 martie 1662 de Gheorghe Ursachi de la fiii
lui Gheorghe hatmanul, Radu stolnic şi Nicolae Abaza, pentru plata unor
datorii: "şi dă pentru aceşti bani casele din Iaşi «pre uliţa mare»" 36 • Alexandru
Ruset şi Gheorghe Ursachi au pierdut procesul din 1670, iar imobilul a fost
cumpărat de Miron Costin, care 1-a revândut lui Gheorghe Ursachi la 1 iunie
1671 pentru 300 lei 37 .
În rândul boierilor care îl pârăsc la sultan pe Gheorghe Duca în 1672 este
posibil să fi fost şi Alexandru Ruset, mai ales că acest grup îl avea în frunte pe
P.S. Visarion Puiu, Const. Tomescu, Ştefan Berechet, Ştefan Ciobanu, Documente din
Basarabia, Chişinău, 1928, p. 201, nr. CVII). La 1 februarie 1665, este menţionat Alexandru
Drace care cumpără o ocină în Sinăuţi de la Ilie Drace, fost staroste (Th. Codrescu, Uricariul,
voi. XXII, Iaşi, 1893, p. 113-115). Nu este Alexandru Ruset, este un membru al neamului lui
luraşcu Drace din care făcea parte şi Ilie Drace, staroste de Cernăuţi între 1661-1665 (Const. 1
Andreescu, insemnări despre ţinutul Cernăuţilor, în "Hrisovul", Il, 1942, p. 30, 33).
27
Iulian Marinescu, Documente din biblioteca Bibicescu, Turnu-Severin, în "Buletinul Comisiei
Istorice a României" (BCIR), VIII, 1929, p. 45, nr. 4; Ioan Caproşu, Documente privitoare la
istoria oraşului Iaşi. Acte interne, voi. II (166 1-1690), Iaşi, 2000, p. 139, nr. 156 (în continuare
se va cita: Documente laşi).
28
Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, voi. VIII, laşi, 1913, p. 120, nr. XCIII.
29
Ioan Caproşu, Documente laşi, voi. II, p. 159, nr. 179.
30
Ibidem, p. 165, nr. 185
31
lulian Marinescu, Extrase din condica moşiilor lui Teodor Rosetti-Sa/eseu (documente
basarabene,jălciene, putnene etc.), în BCIR, VII, 1928, p. 37, nr. 10.
32
Gh. Ghibănescu, Jspisoace şi zapise, voi. Ilh, laşi, 1912, p. 68, nr. 47; N. Iorga, Studii şi
documente cu privire la istoria românilor, voi. V J. Bucureşti, 1903, p. 40, nr. 187 (în continuare
se va cita: Studii şi documente).
33
V.A. Urechia, Miron Cost in. Opere complete, voi. 1, Bucureşti, 1886, p. 106, nr. 78.
34
Ioan Caproşu, Documente laşi, voi. II, p. 189, nr. 216.
35
Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, IV, Iaşi, 1908, p. 204, nr. CXCIII; Ioan Caproşu,
Documente Iaşi, voi. II, p. 294-295, nr. 319.
36
N. Iorga, Studii şi documente, voi. V J. p. 87, nr. 51; Ioan Caproşu, Documente laşi, voi. II, p.
19-20, nr. 21.
37
Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, voi. IV, p. 213, nr. CXCVII; Ioan Caproşu, Documente
laşi, voi. II, p. 325-326, nr. 352.
26
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Gheorghe Ursachi, cumnatul său. La 20 iunie 1673, Alexandru Ruset este
amintit ca mare sulger în domnia lui Ştefan vodă Petriceico 38 . Este puţin
probabil să fi deţinut atunci această dregătorie, mai ales că aceasta era inferioară
celei de mare comis, deţinută anterior. Nu excludem posibilitatea ca Alexandru
Ruset să fi deţinut dregătoria de mare sul ger înainte de 6 martie 1667.
La 8 septembrie 1673, Ştefan vodă Petriceico îi dăruieşte lui Alexandru
<Draco> Ruset pentru credinţa arătată, un loc din târgui Iaşilor "care hotar să
începe din colţul viilor lui Penişoară din sus, deacii din muchea dealului în sus
pănă dreptu nişte odăi ce se cheamă Partea, unde s-au pus stâlp de piatră" 39 .
Dania este întărită la 10 aprilie 1675 de Dumitraşco vodă Cantacuzino40 . La
finalul acelui an, Alexandru îl întâmpina la Galaţi pe părintele său, Antonie
Ruset, care fusese numit domn la Constantinopol41 .
Cronicile timpului păstrează o imagine nu tocmai idilică a lui Alexandru
Ruset: "călăreţ bun şi curvaru forte; pre multe locuri făcea silă de lua fetele
oamenilor cu sila, însă oameni proşti. Libovnicu era la băuturi şi la alergături de
cai, însă nu pâra pre nime la tată-său; de nu grăia de bine, de rău nu-l grăia"42 .
Ion Neculce considera că toţi fiii domnului au avut acest comportament imoral,
fapt ce ar fi contribuit la mazilirea tatălui lor43 •
Nu au fost singurii acuzaţi, de-a lungul timpului, pentru acest tip de
comportament. Textele cronicilor cufrind numeroase asemenea exemple, de la
Ştefan al VI-lea Rareş (1551-1552) 4 , Iancu Sasul (1579-1582) 45 , Vasile Lupu
(1643-1653) 46 sau Ştef'aniţă Lupu (1659-1661) 47 •
N. Iorga, Studii şi documente, voi. VII 3 , Bucureşti, 1904, p. 367, nr. Il.
Gh. Ghibănescu, 50 de documente între 1710-1856, în IN, fascicula 8, 1930, p. 105; Ioan
Caproşu, Documente laşi, voi. II, p. 374, nr. 408 (în continuare se va cita: 50 de documente
între 1710-1 856).
40
Ibidem, p. 388, nr. 426.
41
Nicolae Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei (1662-17 1 /), în "Cronicile României", tom. Il,
ediţie îngrijită de Mihail Kogălniceanu, Bucureşti, 1872, p. 14 (în continuare se va cita:
Letopiseţul Ţării Moldovei).
42
Ibidem.
43
Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei, p. 256; vezi şi Nicolae Costin, Letopiseţul Ţării
Moldovei, p. 16.
44
Grigore Ureche, Letopiseţul Ţărîi Moldovei de când s-au descălecat ţara şi de cursul anilor
şi de viiaţa domnilor carea scrie de la Dragoş vodă până la Aran vodă, în "Marii cronicari ai
Moldovei", ediţie, studiu introductiv glosare, repere istorico-Iiterare de Gabriel Ştrempel,
Bucureşti, 2003, p. 109.
45
Ibidem, p. 157.
46
Miron Costin, Letopiseţulu Ţărâi Moldovei de la Aaron vodă încoace, în Opere, ediţie critică
cu un studiu introductiv, note, comentarii, variante, indice şi glosar de P.P. Panaitescu,
Bucureşti, 1958, p. 120 (în continuare se va cita: Letopiseţul Ţării Moldovei).
47
Radu Popescu, Istoria domnilor Ţării Rumâneşti, în Cronicari munteni, voi. 2, ediţie îngrijită
de Mihail Gregorian, 1984, p. 156.
38
39
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Alexandru beizadea este alături de părintele său încă din primele clipe ale
domniei, fiind menţionat alături de boierii din sfatul domnesc la 16 ianuarie
167648 . La 12 mai 1676, Alexandru beizadea scrie vătămanilor din Ciurbeşti să
asculte şi de Mănăstirea Bâmova, pentru că egumenul se jeluise că sătenii
lucrau doar la curtea domnească 49 .
Împreună cu Aniţa, soţia sa, a ridicat un zid de apărare în jurul Mănăstirii
Hangu ( 1676), aşa cum arată pisania păstrată la acest lăcaş: "Cu voia Tatălui şi
cu ajutorul Sfântului Duch, acest zid pre împrejurul mânăstirei l'a zidit Io
Alexandru Voevod, i gospoda ego, Aniţa Antonie Ruseto Voevoda, ginerile lui
Gheorghe Hatman, vă leato 7184 <1676>" 50 .
Alexandru beizadea era preocupat de buna gospodărire a veniturilor
domneşti şi poruncea slujitorilor din ţinutul Tecuci, la 29 ianuarie 1677, să
strângă oamenii la siliştea Fântâna pentru a îngriji viile domneşti 51 •
A participat la actul solemn de înfiinţare a Mitropoliei de la Iaşi, din 29
martie 1677, atunci când în hrisovul domnesc au fost pomeniţi, conform
52
tradiţiei, şi fiii lui vodă . La 9 mai 1677, Alexandru Ruset întărea Mănăstirii
Bamovschi două sălaşe de ţigani care fuseseră dăruite de Măricuţa, fata lui
Gheorghe hatmanul, fiind cumpărate de tatăl ei de la Nădăbaico 53 . Actul emis
de cancelaria domnească cuprinde în preambul următoarea intitulaţie: "t Io
Alexandru, s(â)n Antonie Ruset voievod, din mila lui Dumn(e)dzău domnul
54
Ţărăi Moldovei" . În aceeaşi zi, Alexandru Ruset, folosind aceeaşi intitulaţie,
întărea Mănăstirii Trei Ierarhi stăpânirea peste trei sălaşe de ţigani dăruiţi
55
mănăstirii de aceeaşi Măricuţa . Aceste sălaşe fuseseră pierdute de către
Măricuţa motiv pentru care la l O mai 1677, clucerul Andrei A baza face
cunoscut tuturor juzilor din ţară să caute cele trei sălaşe de ţigani ai Mănăstirii
Trei Ierarhi 56 . Alexandru Ruset a fost cumnatul Măricuţei, fiind căsătorit cu
Aniţa, o altă fiică a lui Gheorghe hatmanul, fratele lui Vasile vodă Lupu ( 16341653)57.
~ Catalogul documentelor moldoveneşti din Direcţia Arhivelor Centrale, voi. IV ( 1676-1700),
8

Bucureşti, 1970, p. 25, nr. 8; 22 martie 1676 (ibidem, p. 29, nr. 27), 6 mai 1676 (ibidem, p. 33,
nr. 36), în continuare se va cita: CDM.
9
~ Ibidem, p. 34, nr. 41.
50
G. Balş, Bisericile şi mănăstirile moldoveneşti din veacurile al XVII-lea şi al XVIII-lea,
Bucureşti, 1933, p. 335.
51
CDM, voi. IV, p. 53, nr. 133.
52
Ioan Caproşu, Documente laşi, voi. II, p. 425, nr. 468.
53
Vezi Anexa (mulţumim pe această cale d-lui Mihai Mârza, care a realizat transcrierea
documentului).
5
~ Arhivele Naţionale laşi, fond Mănăstirea Sf. Sava, P. XXXV/31.
55
Ioan Caproşu, Documente laşi, voi. II, p. 427, nr. 470.
56
CDM, voi. IV (1676-1700), p. 60, nr. 167.
57
N. Iorga, Studii şi documente, voi. III, Bucureşti, 190 1, p. 31.
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Emiterea acestor acte de către Alexandru Ruset are loc în contextul în
care Antonie Ruset, domnul ţării, se găsea la Iaşi (3 mai 1677 58 , 9 mai 1677 59 ,
60
12 mai 1677 ). Gestul lui Alexandru beizadea şi al Măricuţei către cele două
mănăstiri are o profundă semnificaţie simbolică. Cele două mănăstiri au fost
ctitorite de doi foşti rivali politici, Miron Bamovschi şi Vasile Lupu 61 • Fiul
domnului încerca astfel să se apropie de "pământeni", dar avea grijă să nu-i
supere nici pe "ţarigrădeni". Participarea lui Alexandru Ruset alături de Antonie
vodă Ruset la actul de guvernare se datora vârstei înaintate a părintelui său, "un
62
bătrânel cuvios", aşa cum îl caracteriza Miron Costin în 1676 . De altfel,
Alexandru Ruset este perceput în epocă ca posibil urmaş al domnului: "în zilele
lui Io Antonie Ruset voievod şi ale fiului său Alexandru voievod, vă leat 7184
<1676> martie 23" 63 . În cursul anului 1677, Alexandru beizadea a fost "chemat
64
de Împărăţie" la Constantinopol . Înalta Poartă îşi calcula atent mişcările
politico-militare după dezastrul de la Cehrin, din vara anului 1677, astfel încât
un control strict al domnului moldovean prin chemarea lui Alexandru la
Constantinopol nu era decât o măsură de precauţie firească. La 6 februarie
1678, Alexandru beizadea era în capitala otomană şi îi dăruia lui Gurbet
armaşul "tot locul ce este la Penişoară" 65 . Ocina va fi cedată la 21 martie 1711
de Anisia călugăriţa: "la sfănta mitropolie din Eşi, mai ales pentru sufletul
mării sale lui Alexandru beizade, şi a părinţilor mării sale (n.ns.); şi pentru
sufletul soţului său lui Curbet şi pentru sufletul ei"66 .
Gurbet armaşul 67 mai primise danie de la Alexandru beizadea, la
începutul anului 1678, pe lângă locul de la Penişoară, o falcă de pământ şi

58

CDM, voi. IV (1676 -1700), p. 58, nr. 161.
Ibidem, p. 59, nr. 166.
60
Ibidem, p. 60, nr. 168.
61
Miron Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei, p. 101-102.
62
Ilie Cortus, O nouă scrisoare a lui Miron Costin, în "Studii", tom. 24, nr. 2, 1971, p. 252.
63
1. Caproşu şi E. Chiaburu, Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei, voi.
1 ( 1429-1750), laşi, 2008, p. 280.
6
~ Nicolae Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei, p. 14.
65
Ioan Caproşu, Documente laşi, voi. II, p. 437, nr. 485; Gh. Ghibănescu, 50 de documente
intre 1710-1856, p. 105.
66
Ibidem, p. 106.
67
La 22 septembrie 1658, Gurbet era al doilea armaş (Ioan Caproşu şi Petronel Zahariuc,
Documente privitoare la istoria oraşului laşi. Acte interne, voi. 1 ( 1408-1660), Iaşi, 2000, p.
510, nr. 454 ).
59
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jumătate de vie la Şorogari 68 , un loc de prisacă la Ciobăneşti, ţinutul Vaslui şi o
ocină la Lipova, ţinutul Tutovei69 .
În aceeaşi perioadă, la 20 aprilie 1678, Alexandru beizadea a vândut satul
Greci lui Ion Racoviţă 70 , moşie ce fusese darul de nuntă al lui Gaspar vodă
Graţiani către Vasile Lupu. Acesta o cedase lui Dumitraşco Iarali, cumnatul
său, de unde ajunge în final la Aniţa, soţia lui Alexandru Ruset 71 • Vânzarea
moşiei pare să se fi făcut în pripă, mai ales că unii săteni, precum Ioniţă, vor
ajunge la Constantinopol să-i ceară lui Alexandru beizadea cărţi de iertare
pentru a nu deveni vecinii lui Ion Racoviţă 72 .
Vinderea unei proprietăţi semnifica în primul rând nevoia de a acumula o
nouă sursă de venit. Faptul că Alexandru beizadea recurgea la o asemenea
măsură evidenţia situaţia nu tocmai fericită din punct de vedere financiar în care
se se afla. În acelaşi timp, putem bănui că dacă Alexandru beizadea a recurs la
un asemenea gest este posibil ca nici tatăl lui, Antonie Ruset, domnul Ţării
Moldovei, să nu mai fi avut resursele necesare sau dorinţa pentru a-l sprijini.
Antonie vodă Ruset va fi mazilit în toamna anului 1678, dar îşi va duce cu
multă lipsă" traiul la Constantinopol. Cronicile amintesc faptul că a trecut la
cele veşnice în domnia lui Dumitraşco vodă Cantacuzino (1684-1685) 73 •
Sfârşitul său a survenit într-adevăr înainte de 6 mai 1689, când documentele
interne amintesc de "răposatul Antonie vodă" 74 • La 20 iunie 1692, era amintită
dania "de la ră~osatul Andonie Vodă" într-o hotămicie făcută pentru stolnicul
Ştefan Cerchez 5•
La 8 august 1680, Duca vodă îi dăruia lui Constantin Ciobanul, marele
postelnic, "un loc de odae din hotarul târgului nostru Iaşilor, unde se chiamă la

Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, voi. VII, Iaşi, 1912, p. 268, nr. CCXXVII: "o falcă şi
de vie de la Şorogari, care i-au fost danie de la Alexandru beizadea, care o cumpărase
de la Papuc, în timpul lui Antonie vodă".
69
ldem, 50 de documente între 1710-1856, p. 105-106: "au venit înaintea domniei sale Gurbet
ce au fost căpitan de mazili şi au arătat nişte cărţi de miluire de la Alexandru beizadea sin
Antonie Roset Voevod şi ispisoc de întăritură de la răposatul Costandin Voevod pe nişte părţi
de ocină de Lipova ce iaste la ţinutul Tutovei şi pre un loc de prisacă de la Ciobăneşti ce iaste
la ţinutul Vasluiului, şi pre locul lui Penişoară despre Căcaina în locul târgului aice la Iaşi".
70
Idem, Surete şi izvoade, voi. VIII, p. 319, nr. CCXV.
71
N. Iorga, Studii şi documente, voi. III, p. 33.
72
loniţă se va judeca şi cu Mihalache Racoviţă, fiul lui Ion Racoviţă, la 17 mai 1700 (Gh.
Ghibănescu, Surete şi izvoade, voi. VIII, p. 181-182, nr. CXLI).
73
Nicolae Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei, p. 16.
74
Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, voi. VIII, p. 323-324, nr. CCXVIII.
75
Ioan-Iacov Antonovici, Documente bârlădene, voi. IV, Bârlad, 1926, p. 140-141, nr.
LXXXVI.
68

jumătate
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odăile

Partei, de unde se îmRreună cu partea din gios ce au dat Ştefan Petru
Vodă lui Alexandru beizade" 6 •
Alexandru Ruset trăia la Constantinopol la începutul anului 1704, fiind
amintit la 28 ianuarie 1704 77 şi 29 ianuarie 1704 78 • Atunci, hrisoavele domneşti
menţionau că satul Hultureşti fusese primit ca zestre de Alexandru beizadea de
la socrul său Gheorghe hatmanul, dar va fi luat "cu divan" pentru o datorie mai
veche de către Gheorghe Ursache 79 • Alexandru Draco Ruset şi-a găsit sfârşitul,
cel mai probabil, înainte de 1735 80 .

Gh. Ghibănescu, 50 de documente intre 1710--1856, p. 101, nr. LV; N. Iorga, Studii şi
documente, voi. XI, Bucureşti, 1906, p. 78, nr. 137.
77
Toma. G. Bulat, Documentele Mănăstirii Văratec, Chişinău, 1939, p. 36, nr. XXXI.
78
Ibidem, p. 128, nr. XLIX.
79
Ibidem.
80
Generalul R. Rosetti, op. cit., p. 48.
76
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Transcriere 81 :
"t Io Alexandru, s(â)n Antonie Ruset voievod, din mila lui
Dumn( e)dzău domnul Ţărăi Moldovei.
Facem ştire cu această carte a noastră tuturor cui să cade a şti, pentru
doaî sălaşe de ţigani, anume Bejan şi Ştefan, feciorul lui Bejan, carii au fostu
cu(m)părătură răpăosatului Ghiorghe hatmanul de la Nădăbaico. Cari ţigani i-au
dat Măricuţa, fata răpăosatului Ghiorghe, la moartea ei, Sv(i)ntei M(ă)n(ă)stiri a
lui Barnovschi, unde hramul Sintă Măriia, danie. Pentru aceea noi încă dacă am
vădzut cum i-au dat aceşti ţigani, la această Sv(i)ntă M(ă)n(ă)stire ce mai sus
scriem, răpăosata Măricuţa, fata lui Ghiorghe hatmanul şi de la noi am dat şi am
întărit Sv(i)ntei M(ă)n(ă)stiri pe aceste doaî sălaşe, ca să le fie drepţi şerbi ţigani
neclătit şi neruşeit nici odănăoară în vecie.
1
Aşijderea, şi de acmu înainte, pe cine va alege milostivul Dumnedzău
domnu a fi într-această ţară, poftim ca să nu strice a noastră danie şi întăritură
ce tot ca să aibă a da şi a întări. Iar cine s-are 1 ispiti a strica daniia noastră,
măcar în chip acela cine va fi, să fie neertat de Domnul Dumn(e)dzău ce-au
făcut ceriul şi pământul şi de Preacinstită Maica Svinţiei Sale Fecioara Mariia şi
să aibă parte cu Iuda din Scaogreot 1 şi cu trecletul Ariia întru veci netrecut şi
nesăvârşit. Amin. U las l(e)t 7185 mai 9
LP".
Noi Alexandru beizade <m.p.>

81

Transcriere realizată de arhivistul dr. Mihai Mârza, de Ia Arhivle Naţionale laşi.
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TIPOGRAFIA EPISCOPIEI BUZĂULUI
Drd. Oana-Lucia DfMITRIU
The Typography of the Buzau Episcopate
Summary
The article presents the typographic activity carried out at the Bishopric of
Buzau in the 18th century under the guidance of the Bishops Mitrofan, Damaschin and
Methodie, focusing on xylographs.
Establ ished under the guidance of Constantin Brâncoveanu, there were
important xylographers working there: Bishop Mitrofan, Ioan Bacov and Ursul
Zugravul. Their xylographs illustrating liturgicalliterature are remarkable, contributing
to the assertion as art ofthe book engraving.
Keywords: 18th century, typography, book, xylographing, engravers.
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Episcopia Buzăului la 1784, detaliu dintr-un document al Cancelariei lui Mihai 1 Suţu,
Domnul Ţării Rom âneşti. Stema Ţării Româneşti , în scut având Episcopia Buzăului
de-a dreapta şi hramul Adormirea Maicii Domnului, de-a stânga.
Tipografia de la Episcopia Buzăului este a cincea apărută în Ţara
tipografiile de la Târgovişte, Govora, Bucureşti şi Snagov.
În anul 1700, Episcopul Mitrofan scria în prefaţa Octoihului:
"Către Cititor,
Dumnezeu ajutor la săvârşită l-am adus, cu mulţumire duhovnicească, una
pentru bunătatea acestui bun lucru al Măriei-Tale, care iaste pentru folosul
obştesc. Şi al doilea că meşteşugul acesta al tipografiei meale, multe locuri
umblândă şi cu multă osteneală câştigându-le eşti Măria- Ta pricină de s-au pus
la bună tocmire precum pohtiam şi să dea şi la cealii ai noştri fraţi, care această
osteneală a smereniei miale a tipografiei şi careii aceştia ca o mică aducere şi cu
blagoslovenie iată o aducă slăvitei Domniei Mări ei-Tale. Care tipografie măcar
că cu ajutorul lui Dumnezeu prin mâinile meale s-au făcut, iar de la Măria- Ta îi
Românească, după
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pentru aceasta se cuvine să se zică că iaşte de tot a
Prea luminate Doamne ale Tale dintru ale

primeşte

Tale".
În acest text, Episcopul Mitrofan explică cititorului istoria înfiinţării
tipografiei. Constantin Brâncoveanu, a cărui dărnicie pentru răspândirea culturii
româneşti este binecunoscută, a întemeiat acest centru tipografic în anul 1691
cu ajutorul Episcopului Mitrofan.
Prin sârguinţa acestui episcop, numit de la Huşi pentru că venise din Ţara
1
Moldovei , unde, aşa cum mărturiseşte, învăţase meşteşugul tipografiei şi al
săpării stampelor încă din tinereţe, aduce primele teascuri. Invăţase acest
meşteşug la Tipografia Mitropoliei Moldovei din Iaşi. Tot el instalase tipografia
grecească de la Mănăstirea Cetăţuia din Iaşi, la anul 1682, din porunca
Patriarhului Dosoftei al Ierusalimului. În funcţia de Episcop de Huşi, tipăreşte
cărţi bisericeşti, printre care Biblia de la 1688 şi Mărgăritarele Sfântului Ioan
Gură de Aur, la 1691, la care a lucrat ca simplu lucrător 2 .
Constantin Brâncoveanu ia decizia de a înfiinţa o nouă tipografie, din
cauză că tipografia din Bucureşti, înfiinţată de Mitropolitul Varlaam al
Ungrovlahiei, nu putea face faţă vastului său plan cultural 3 • El îl alege pe
Episcopul Mitrofan pentru a duce la îndeplinire această operă. Noua tipografie
va fi cunoscută sub denumirea de Tipografia Domnească.
Prima lucrare apărută în această tipografie este Pravoslovnica
mărturisire, terminată la 3 decembrie 1691, în limba română 4 .
Tot aici se tipăresc Mineele pe tot anul începând cu 1698, Moliftelnicul
( 1699), Octoihul ( 1700), Penticostarul ( 1701) şi Liturghierul ( 1702).
Episcopul Mitrofan se îngrijeşte de decoraţia lucrărilor sale. Se remarcă
ca un mare artist al artei tipografice. Foile de titlu sunt adaptate textului,
reprezentând gravuri sau frontispicii care să sugereze textul. Cu o pagină
aerisită, respectând principiul tipografic ca spaţiul dintre rânduri să nu fie mai
mare decât desenul literelor. Iniţialele omate adaugă un plus de rafinament
lucrării, care prezintă un text în negru şi roşu, încadrat de compoziţii
tipografice. Cărţile sale sunt deosebit ilustrate, clasificate de unii cercetători
printre cele mai frumoase, adevărate capodopere ale vremii fiind considerate
Octoihul şi, în special, Triodul.
Urmaşul său este Damaschin, care tipăreşte între 1703 şi 1704. Molitvele
vecerniei şi utreniei, se tipăreşte în româneşte şi slavoneşte, între 1701 şi 1704,
G. Ionescu, Tipografia de la Episcopia Buzăului, p. 1.
Ibidem.
3
Gabriel Cocora, Tipografia şi tipăriturile de la Episcopia Buzăului. în "Biserica Ortodoxă
Română", martie-aprlie 1960, p. 286.
• Pravoslavnica Mărturisire, 1691, Tipăritu-s-au în tipografia Domnească, la Episcopia
1

2

Buzăului.
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Psaltireafericitului Prooroc şi Împărat David, cu cântările lui Moise (1703), în
tipografia lui Gheorghie Nicolaevici, în două ediţii . Ceaslov, 1703, cu o gravură
intitulată Iisus Hristos Judecător.
Apostol, 1704, ilustrat de Ionichie Bacov şi Ursul Zugravul, este omat cu
numeroase gravuri, cum ar fi Sfântul Apostol Luca, Învierea Lui Iisus,
Pogorârea Sfântului Duh etc.
În 1708, Episcopul Damaschin este numit Episcop de Râmnic, unde va
transporta şi tipografia.
Astfel, abia în 1740 Episcopul Metodie reînfiinţează tipografia. În 1743
apar 5 titluri, sub îngrijirea tipografului Ioan Stoicovici, în zilele Voievodului
Mihai Racoviţă: Acatistul Născătoarei de Dumnezeu, Ceaslov, care cuprinde
Slujba Vecerniei, a Utreniei şi a altor slujbe trebuincioase, Catavasier şi un
Apostol.
Evhologhion, Molitvenic este tipărit după orânduiala celui grecesc, în
timpul voievodulu i Constantin Mavrocordat, tipograf fiind Sandu Iri mia, 1747.
O lucrare ajunsă până la noi este ?sa/tirea Proorocului şi Împăratului
David, tipărită în 1767, tipograf fiind Ghinea Stoicovici, în timpul voievodului
Alexandru Scarlat Ghica.

ierea,

reprezentată
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Din 1769 se păstrează o lucrare intitulată Dumnezeeş tile şi Sfintele
Liturghii, în timpul voievodului Alexandru Scarlat Ghica. Constantin, ucenicul
tipograf, Iordache, dascăl , tipograf, P. Ghyrie, ilustrator 5.
Dintre cărţile apărute în secolul XVIII le prezentăm mai jos pe primele
două care sunt reprezentative, xilogravurile cuprinse în acestea fiind ulterior
folosite ca model la realizarea altor lucrări pe teritoriul Ţării Româneşti şi
Moldovei.
Octoih, 1700, Buzău, în Sfânta Episcopie de Buzău, Mitrofan tipograf,
CRV 120.
Octoih ce să zice osmoglasnicul care acum Întâiu s-au tipărit de pe
porunca şi toată cheltuiala Prealuminatului
Domn Ia Constantin Basarab Voievod,
Mitropolit fiind a toată ţara chir Teodosie ş i
s-au tipărit În Sfânta Episcopie de la Buzău În
anul de la zidirea lumii 7208.
Foaia de titlu are, în cartuşul superior,
trei icoane delimitate de patru coloane în
torsadă, decorate cu flori de acant. În prima
din dreapta, Sfântul militar Gheorghe, ţinând
în mâna dreaptă crucea, cu mâna stângă la
piept, în haine militare, în mijloc Sfintii
Împăraţi Constantin şi Elena, care susţin
crucea, iar în stânga, Sfântul militar Dimitrie,
ţinând în mâna stângă o cruce, iar cu mâna
dreaptă arată către Sfinţii Împăraţi .
Întreaga boltă este sprijinită de doi
stâlpi în stil grec, întăşuraţi de vrejuri şi
frunze de viţă de vie şi struguri, având în
colţuri doi heruvimi. În partea de jos, un
ornament dreptughiular fitomorf, cu frunze şi flori de acant. Sub acesta, în
cartuşul inferior al foii de titlu, apare stema Ţării Româneşti, cu acvila cruciată
având un scut mic, alb, plasat pe piept, încadrată de soarele şi semiluna figurate,
cu textul "Io C[onstantin] B[asarab] V[oievod] G[ospod] Z[emli]
U[ ngrovlahie ]" tradus "Eu Constantin Basarab Domnitorul Ţării Româneşti" ,
încadrată cu flori de acant. Dimensiuni 26,5 x 15 cm.

Gabriel Cocora, Episcopia Buzăului, o vatră de spiritualitate şi simţire românească, Editura
Epi scopiei Buzăului , 1986, p. 237-238.
6
Ioan Bianu, Nerva Hodo ş, Bibliografia Românească Veche 1508-1 830, Bucureş ti , Atelierele
Grafice Socec, 1903-1944, vo i. 1, p. 395.
5
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Ţării Româneşti, formată

din
acant, central?
acvila cruciată stând pe un copac înfrunzit,
cu aripile desfăcute, încadrată de simbolul
soarelui şi semilunei figurate, coroana
omată cu flori deasupra stemei, încadrată de
doi îngeri, cel din dreapta ţine sabia, cel din
stânga sceptrul, de asemenea, alţi doi îngeri
mai jos. iniţialele domnitorului, pe frunzele
stemei: Io C[onstantin] B[râncoveanu]
B[asarab] M[ilostiu] G[ospodar] Z[emli]
U[ngovlahief. Sub stemă: Stihuri politiceşti
asupra stemei Prea fuminatului, şfăvitului şi
bfagocestivului domn
!o
Constantin
Brâncoveanu Basarab Voievod. Straşnică
şi armă fa război prea tare den cer fit
arătată o minune mare 1 O cruce de stele
pre ceriu însemnată marelui Constantin
Hristos ii arată cu slove imprejur scrise
râmfeneşti pre toţi vrăjmaşii tăi tu să-i
biruieşti. Acuma şi corbul insă o arată
Domnului Constantin intr această dată dându-i lui puterea cu nădejde bună ca
să stăpânească că-i de viţă bună. Ponruncire
de stele pe cer însemnate, marelui Constantin
Hristos ii arată, cu slove imprejur scrise
râmfeneşti. Încadrată în chenar cu motive
fitomorfe. Versoul foii de titlu, 25 x 16 cm,
stema singură este de 14 x 11 cm.
Sfântul Ioan Damaschin
Gravură în plină pagină, în centrul
imagmu este reprezentat Sfântul Ioan
Damaschin stând aşezat pe un tron de lemn, cu
picioarele în sandale, pe un suport, cu faţa spre
stânga, ţine în mâna dreaptă pana, pe care o
ascute cu cuţitaşul, în faţa sa, pe pupitru, se află
o carte deschisă cu inscripţia: Sfinte
(Dumnezeule), primeşte rugăciunile noastre de
seară. Pe pupitru se află o altă pană şi o
călimară. Legătura de cap este de origine
Dan Cernovodeanu, Evoluţia armeriilor Ţărilor Române de la apariţia lor şi până în zilele
noastre: sec. XIII-XX, Brăila, Editura lstros a Muzeului Bră ilei , 2005, 237 p.
7
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siriană. În plan secund apare zidul unei case. Sfântul este încadrat de o boltă
susţinută de două coloane, pe mijlocul bolţii apare un motiv flora! sub care scrie
pe un sul "Sfântul Ioan Damaschin ". Nesemnată, gravura este atribuită
Episcopului Mitrofan . Pagina 4v, 23 x 15 cm .8
Sfinţii Împăraţi susţin crucea, omată cu o
coroană de spini, în plan secund, di verse clădiri
închipuind cetatea Ierusalimului. [n jurul crucii,
monograma IC XC NI KA (lisus Hristos
învinge), iar pe cruce, IHŢI (Iisus Hri stos Ţarul
Iudeilor).
Sfinţii
sunt
reprezentaţi
în
haine
împărăteşti, purtând coroane. Constantin ţine în
mâna dreaptă buzduganul , simbol al puterii . 5 x 4
cm, p. 72, 144, 147.
Sfânta Treime la stejarul lui Mamvri
Casă plasată în dreapta gravurii, cu trei
îngeri şezând la
masă, având bucate şi pahare aşezate pe masă.
În dreapta lor sunt înfăţi şaţi Avraam ş i Sara în
picioare, Avraam aduce un vas. În plan secund
apare un palat cu balcon, arcade sprijinite pe
coloane ş i ferestre omate. 9 În stânga casei, un
copac, stejarul lui Mamvri , Facerea, capitolul
10
18, de la 1 -33 • 7 x 7,5 cm, p. 75, 101 , 182,
216, 249.
Iisus Emanuel
binecuvântând
cu
ambele
mâini
Iisus Hristos Fiul, una din Persoanele
Sfintei Treimi, înfăţişat în slava cerească,
binecuvântând cu ambele braţe. lisus copil
ilustrând dogma ortodoxă prezentată în "Crez"

Unul Născut, Carele din Tatăl S-a născut mai
nainte de toţi vecii, stabilit în 325 la Sinodul I
Ecumenic de la Niceea

şi

în 381 la Sinodul II

G. Ionescu, Tipografia de la Episcopia Buzăului, în "Revista pentru istorie, arheo logie
filologie", voi. X, 1909, p. 128.
9
Dionisie din Fuma, Erminia picturii bizantine, Bucureşti, Editura Sofia, 2000, p. 7 1.
10
Biblia, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune O rtodoxă, 2015.
8
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Ecumenic de la Constantinopol. Îmbrăcat în tunică cu mâneci largi, deasupra
norilor, conform momentului Înălţării la cer, Faptele Apostolilor l, 9, După ce

au spus aceste lucruri pe când se uitau ei la El, S-a Înălţat la cer, şi un nor L-a
ascuns din ochii lor.
Figura cu iniţialele IC HR de o parte şi de alta, este a unui tânăr, senină,
privind către noi cu bunătate, inclusă într-un medalion dublu, într-un chenar cu
motive florale şi vegetale. 4,5 x 5 cm, p. 145v, l79v, 2l3v, 246v.

Frontispiciu pe motivul pomul vieţii ,
cu flori compozite (bujori). 12 x 4
cm, p. 1, 39, 73, 74.

Frontispiciu pe motivul pomul vieţii,
cu flori compozite şi frunze de acant
negativ' ' . 13 ,5 x 6,5 cm, p. 2, 24, 109,
146, 181,248, 315 .

Frontispiciul pe motivul pomul vieţii , cu
flori şi fructe de ananas. 13 x 6 cm p. 35,
214.

Frontispiciu fitomorf cu frunze de
acant. 14 x 2 cm, p. 3, 14, 19, 25,
28,32v, 45 , 49v, 54.
Subspiciu. În centru, un înger înfăţişat cu două aripi, cu
părul lung, sub el, de dimensiuni mai mici, este
înfăţi şat un mascheron din gura căruia ies decoraţii.
Subspiciul este omat cu motive fitomorfe vegetale în
care se prezintă viţa de vie, struguri şi pere 12 • Semnat
M[itrofan] E[piscop]. 10 x 9 cm, p. 4, 293 .
11

Ana Andreescu, Arta cărţii româneşti vechi 1508-1700, Bucureşti , Editura Univers
Enciclopedic, 2002, p. 301.
12
Eva Mârza, Florin Bogdan, Repertoriul tipografi/ar, gravorilor, patroni/ar, editori/ar cărţilor
rom â neşti (1508- 1830), Sibiu, Astra Museum Techno-Med ia, 2013 , p. 204-205 .
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Ornament final, antrelac prezentând o reţea de împletituri, ornament final, antrelac
prezentând 3 împletituri şi ornament de sfârşit de capitol, arabesc vegetal.

Triod, 1700, Buzău , în Sfânta Episcopie
a Buzăului , 711 p. 34 x 21 cm, tipar roşu şi ·
negru pe două coloane 13 , Ioanichie Bacov
ilustrator, Mitrofan tipograf14 , CRV 121.
În cartuşul supenor, un medalion
central cu Sfânta Treime la stejarul lui ·
Mamvri , Sfânta Troiţă, în dreapta, Fecioara
Maria, în stânga, Sfântul Ioan Botezătorul,
flancaţi de Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavril. De remarcat la Sfânta Treime că toţi
îngerii sunt nimbaţi cu aureolă cruciformă cu
iniţialele OcoN. Pe laterale, în dreapta, Sfântul
Apostol Petru şi , sub el, Sfântul Nicolae, iar
în stânga, Sfântul Apostol Pavel şi , mai jos,
Sfântul Grigorie Decapolitul. În cartuşul de
jos, central, Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena susţinând crucea, în dreapta, Sfântul
Gheorghe şi Procopie, iar în stânga, Sfânta
Ecaterina şi Sfântul Dimitrie. Bolta este susţinută de două coloane ornate cu
viţă de vie şi struguri. La colţurile bolţii , două capete de heruvimi.
Triodion ce se zice tripeasneţ care acum întâiul s-au tipărit de pe
porunca ş i toată cheltuiala Prealuminatului Domn Constantin Basarab
Voievod, Mitropolit fiind a toată ţara chir Teodosie ş i s-au tipărit în Sfânta
Episcopie de la Buzău, în anul de la zidirea lumii 7208. 26,5 x 16 cm.
Stema Ţării Româneşti, cu acvila cruciată stând pe un copac, coroana
deasupra, în dreapta se află soarele, în stânga, semiluna, figurate. Stema este
încadrată de patru îngeri, în partea de sus, pe colţuri, doi îngeri , cel din dreapta
ţine sabia, cel din stânga, sceptrul, de asemenea, toţi susţin iniţialele
domnitorului.
13
14

Ioan Bi anu, Nerva Hodoş, op. cit., voi. 1, p. 402.
Eva Mârza, Florin Bogdan, op. cit., p. 35.
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Stihuri
politiceşti
asupra
stemei
Prealuminatului, şlăvitului şi blagocestivului
domn la Constantin B Basarab Voievod. Bună
tocmire vedem, Doamne Constantine că
numele-ţi cu fapta-ţi are intru tine. Când
Constantine, tărie, stare inchipuiaşte ce, şi din
buna-şi faptă chiar să dovedeşte că tare stai şi
grijeşti de casele sfinte, şi de noroadele ei, din
suflet fierbinte cărţii tipărindă ţării pe limba
românească, Dumnezeu amar daruri să te
invrednicească, avea vei Măria Ta nemuritoriu
nume ca şi Sfântul Constantin intr-această
lume. Slăvivor cei următori prea Sfânta Troiţă,
neuitându-ţi numele cel de
bună
viaţă.
Încadrată în chenar dublu cu motive fitomorfe.
27 x 16 cm, stema 13 x 11 cm, versoul foii de
titlu.

Pilda vamesului si a fariseului

Luca, 18, 10-15 15. Interior de templu bogat o mat, cu candelabru şi bolţi.
în genunchi înaintea altarului, nu este înfăţişat ÎIŢ1brăcat
cu haine largi, capul înfăşurat cu o năframă, potrivit
portului treptei ierarhice. În spatele său, în picioare,
cu capul dezgolit, cu năframa în mână, se roagă şi
vameşul, cu o atitudine umilă, pentru a arăta
16
smerenie . Chenar simplu linie îngroşată. 7 x 6 cm,
fila 1.
Răstignirea Domnului nostru Iisus Hristos.
Descrisă în Evanghelii: Matei 27, 27-56, Marcu 15,
22-41, Luca 23, 33 -49, Ioan 19, 17-37. Conform
erminiilor canonului picturii bizantine 17 Răstignirea
lui Hristos este reprezentată în afara cetăţii, se văd
n..
casele şi zidurile în plan depărtat. În prim plan, în
centrul imagmu, Hristos răstignit, cu picături de sânge căzînd din rănile
provocate de cuie. Pe capătul de sus al crucii se vede titlul INŢI, Iisus
Nazarineanul, Ţarul Iudeilor, Ioan 19, 19, iar Pilat a scris şi titlul şi l-a pus
Fariseul se

roagă aşezat

·

deasupra crucii.
15
16

17

-

Şi

era scris Iisus Nazarineanul,

impăratul

Biblia.
Dionisie din Fuma, op. cit., p. 127.
Ibidem, p. 115.
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Sunt înfăţişate lângă crucea lui Iisus mama Lui, Fecioara Maria, MHP 8Y
de sora mamei Lui, Maria lui Cleopa şi Maria Magdalena cf. Ioan 19,
25. De cealaltă parte este înfăţişat Sfântul Ioan Evanghelistul, O Af<IOC>
I.QAN Ioan 19, 26, Deci Iisus, văzând pe mama Sa şi pe ucenicul pe care il
iubea stând alături, a zis mamei Sale: Femeie, iată fiul tăul
Un soldat înfăţişat pe
cal împunge cu su li ţa, Ci
unul dintre ostaşi cu suliţa
a impuns coasta Lui şi
îndată a ieşit sânge şi apă.
Ioan 19, 34.
Cei trei, care joacă la
sorţi hainele lui Hristos,
După ce au răstignit pe
Iisus, ostaşii au luat
· hainele Lui şi le-au făcut
patru părţi, fiecărui ostaş
câte o parte, şi cămaşa.
Dar cămaşa era fără
cusătură, de sus ţesută in
intregime. Deci au zis unii
către alţii: Să n-o sfâşiem,
ci să aruncăm sorţii pe ea,
a cui să fie; ca să se
împlinească Scriptura care zice: Împărţit-au hainele Mele loruşi, şi pentru
cămaşa Mea au aruncat sorţi. Aşadar, ostaşii aşa aufăcut. Ioan 19, 23-24
Obiceiul de a-1 reprezenta pe Hristos răstignit cu o bucată de pânză în
jurul coapselor provine de la Evanghelia apocrifă a lui Nicodim 18. La baza
crucii apar un craniu şi oase ale lui Adam simbolizând moartea lui Hristos
învinsă prin cruce 19 .
Răstigniţi alături de Iisus, doi tâlhari, înfăţişaţi în al doilea plan, Dysmas
şi Gestas, BAGORO şi GEST A, cel bun este înfăţişat la dreapta, iar cel rău la
stânga20 , ambii apărând cu braţele doar legate de cruce. Şi când au ajuns la
locul ce se cheamă al Căpăţânii, L-au răstignit acolo pe El şi pe făcătorii de
rele, unul de-a dreapta şi altul de-a stânga. Ioan, 23, 33 21 .
însoţită

18
19

Cristian Bădiliţă, Evanghelii apocrife, ediţia a 4-a, Iaşi, Editura Polirom, 2007, p. 200.
Cornel Tatai-Baltă, Gravorii În lemn de la Blaj, Blaj , Editura Eventus, 1995 , p. 70.
Cristian Bădiliţă, op. cit. , p. 200.

°

2

21

Biblia.
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Iar unul dintre făcătorii de rele răstigniţi Îl hulea zicând: Nu eşti Tu
Hristosul? Mântuieşte-Te pe Tine însuţi şi pe noi.
Şi celălalt, răspunzând il certa, zicând: Nu te temi tu de Dumnezeu, că
eşti in aceeaşi osândă?
Şi noi, pe drept, căci noi primim cele cuvenite după faptele noastre;
Acesta însă n-afăcul nici un rău.
Şi zice lui Iisus: Pomeneşte-mă, Doamne, când vei veni În Împărăţia Ta.
Şi Iisus i-a zis Adevărat grăiesc ţie, astăzi vei fi cu Mine in rai!
Luca, 23, 37-43.
La tâlharul din stânga barba şi figura sa încrâncenată sunt distinctive, cel
din dreapta, care are faţa mai destinsă, fără barbă, ne îndreptăţeşte să credem că
este cel care îi ia apărarea lui [isus Hristos.
În partea de sus a gravurii se află soarele, sub formă de floarea-soarelui şi
luna, semilună, figurate, înconjurate de nori, Marcu, 15 , 33, Iar când a fost

ceasul al

şaselea,

intuneric s-a

făcut

peste tot

pământul până

la ceasul al

nouălea.

Luca, 23, 44-45, Când soarele s-a intunecat; iar catapeteasma templului
s-a sfâşiat pe mijloc.
Un grup numeros de soldaţi călare, înarmaţi sunt reprezentaţi, Iar ostaşii
L-au dus înăuntrul curţii, adică in pretoriu, şi au adunat toată cohorta. Marcu
15, 16.

Nesemnată.

16 x 16,5 cm, p. 151v, 566.

Ioan , 11 , 1-45. Între
dealuri se vede un castel.
Iisus Hristos binecuvântează
cu o mână, iar în cealaltă
ţine un sul. În spatele său
sunt
înfăţişaţi
cei
12
Apostoli, primii doi se văd
în picioare cu mîinile la
piept în semn de rugă şi
smerenie, celui de-al treilea
în plan secund i se zăreşte
doar chipul, ceilalţi sunt
figuraţi numai prin aureole.
Primul este tânăr, poate fi
Ioan Evanghelistul, în a cărui Evanghelie aflăm acest pasaj. Îngenunchiate,
Marta şi sora ei Maria. În spatele lor, ieşind din mormântul cu lespedea dată la o
parte, este înfăţişat Lazăr, având barba şi faţa înfăşurată în maramă, iar corpul
acoperit de giulgiu. Lângă ele se află mulţime de oameni, Jar iudeii care erau
71
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cu ea În casă şi o mângâiau, văzând pe Maria că s-a sculat degrabă au ieşit
au mers după ea, socotind că a plecat la mormânt ca să plângă acolo.

afară,

În partea de sus, text: ÎNVIEREA LUI LAZAR.
Este datată 1700.
Încadrată cu chenar dreptunghiular dublu şi moti ve fitomorfe . 10,5 x 14
cm , p. 241.
Intrarea în Ierusalim
Cetate ş i , din afară, deal
ş i Hristos şezând pe un asin
tânăr
şi
binecuvântând cu
mâna dreaptă, în cealaltă ţine
un sul. În urma sa, Sfinţii
Apostoli în număr de 12, cinci
în prim-plan, iar restul în plan
secund, vizibili parţial ş i în
plus alţi credincioşi care îl
urmau. În plan secund, se văd
casele cetăţii Ierusalimului şi
trei copii care culeg ramuri de
finic , cel din mijloc are în
mână un topor cu care taie ramurile.
La picioarele lui Hristos se află un copil care aşterne o haină. Alţi doi
tineri, care poartă ramuri de finic, stau în întâmpinarea lui Iisus Hristos. În
spatele lor, alţi iude i, bărbaţi ş i femei, care ţin ramuri de finic în poarta cetăţii ş i
~
~
~
.
22
stau m mtampmare .
Ioan , 12, 12-18,(Matei,2 1,2-9,Marcu 11 , 4-IO, Luca, 19,3 0-38)

A doua zi, mulţime multă, care venise la sărbătoare, auzind că Iisus vine
în Ierusalim,
Au luat ramuri de finic şi au ieşit întru întâmpinarea Lui şi strigau:
Osana! Binecuvânta! este Cel ce vine întru numele Domnului!, Împăratul lui
Israel!
Şi Iisus, găsind un as in tânăr, a şezu t pe el, precum este scris:
Nu te teme, fiica Sionului! Iată, Împăratul tău vine şezând pe mânzul
as inei.
Acestea nu le-au înţeles ucenicii Lui la început, dar când S-a preaslăvit
Iisus, atunci şi-au adus aminte că acestea erau scrise pentru El ş i că acestea I
le-au făcut Lui.
Deci da mărturie mulţimea care era cu el când l-a strigat Lazăr din
mormânt ş i l-a înviat din morţi.
22

Dionisie din Fuma, op. cit., p. 11 2.
72
https://biblioteca-digitala.ro

"Acta Bacoviensia"- Anuarul Arhivelor Naţionale

B acău,

nr. XIV/2019

Semnat, dreapta jos, datată 1700.
Încadrată cu chenar dublu şi pe trei părţi, fără partea de jos cu motive
fitomorfe florale. 10,5 x 14 cm, p. 250v.
Au vândut pe Iosif fratii săi
Facerea, 37, 23-39.
Ilustraţie cu patru
mtmgravuri, în prima
este redată o groapă şi, în
ea, Iosif, tânăr, şi doi fraţi
ai lui ţinându-1 de mână îl
scot din groapă, 1ar
ceilalţi
stau aproape,
vorbind între ei.
Atunci a zis Iuda
către fraţii săi: Ce vom
folosi de vom ucide pe
fratele nostru şi vom
ascunde sângele fui ?
Haidem să-l vindem Ismaeliţilor acestora, pentru că e fratele nostru şi
trupul nostru. Şi au ascultat fraţii fui.
Iar când au trecut negustorii Madianiţi pe acolo, fraţii au tras şi au scos
pe Iosif din puţ şi i-au vândut pe el Ismaeliţilor cu douăzeci de arginţi.
Imaginea arată momentul în care Iuda îşi sfătuieşte fraţii să-I vândă pe
Iosif negustorilor. Negustorii sunt înfăţişaţi călărind pe cămile, în plan secund.
Iosif si sotia stăpânului său
Facerea, cap. 39, 11-18.
Se întâmplă într-o zi să intre Iosif în casă după treburile sale şi, nefiind în
casă vreunul din casnici,
Ea l-a apucat de haină şi i-a zis: Culcă-te cu mine! El însă, lăsând haina
în mîinile ei, afitgit şi a ieşit afară.
Iar ea, când a văzut că el, lăsându-şi haina în mîinile ei, a fugit şi a ieşit
afară ...
Interior, o cameră bogat ornamentată, soţia stăpânului aşezată pe o laviţă
îi trage haina lui Iosif, în timp ce acesta fuge .
În plan secund, foarte sugestiv, stăpânul lui Iosif, fiind întâmpinat de soţie
care îi aduce acuzaţii mincionase lui Iosif, în faţa uşii casei.
Facerea, 30, 16-17.
Şi a ţinut ea haina fa sine până a venit stăpânuf acasă
Atunci i-a spus şi fui aceleaşi vorbe mincinoase, zicând:Acel rob evreu pe
carei-ai adus la noi, a venit la mine să mă batjocorească şi mi-a zis: Culcă-te
cu mine!
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Iosif au stătut împărat în Egipt prin paza curăti e i , Facerea 42, l-7.
Iosif era căpetenie peste ţara Egiptului şi tot el vindea la tot poporul ţării.
Şi au sosit fraţii fui Iosif, i s-au Închinat lui până la pământ.
Iosif, înfăţişat în haine de nobil, purtând coroană şi sceptru, urmat de mari
slujitori , se adresează fraţilor să i . Aceştia au mîi nile la piept, în semn de
închinăciune. Scena este reprezentată în faţa unui castel bogat omat 23 .
Iosif întemnitat visurile au tâlcuit, Facerea 40, l-23 .
Iosif, în temniţă, înfăţi şată printr-o încăpere care are ferestrele cu zăbrele .
Iosi f, în centru, având de-o parte ş i de alta pe cei doi trimişi ai Faraonului. Ei
stau jos pe ni ş te perne. Toţi trei cu o mână întinsă, Iosif, spre a arăta înţelesul,
ceilalţi, pentru a arăta ascultarea.
Semnată stânga jos Ioani [Bacov].
Încadrată cu chenar dublu ş i chenar cu moti ve fitomorfe flora!. 10,5 x 14
cm, p. 259.
Pilda celor zece fecioare

Matei,25, 1-13 .
Împărăţia cerurilor se
va asemăna cu zece fecioare
care, luând candelele lor, au
ieşit În Întâmpinarea mirelui.
Cinci Însă dintre ele erau fără
minte, iar cinci Înţelepte. Iar
cele
Înţelepte
au
luat
untdelemn În vase, odată cu
candelele lor. Dar, mirele
Întârziind, au aţipit toate şi au
adormit. Iar la miezul nopţii sa făcut strigare: Iată, mirele
vine! Ieş iţi Întru intâmpinarea
lui! Atunci s-au deşteptat toate acele fecioare şi au Împodobit candelele lor. Şi
cele fără minte au zis către cefe Înţelepte: Daţi-ne din untdelemnul vostru, că se
sting candelele noastre. Dar cele Înţelepte le-au răspuns, zicând: nu, ca nu
cumva să nu ne ajungă nici nouă ş i nici vouă. Mai bine mergeţi la cei ce vând
ş i cumpăraţi pentru voi. Deci plecând ca să cumpere, a venit mirele, şi cele ce
erau gata au intrat cu el ia nuntă ş i uşa s-a Închis. Iar mai pe urmă au sosit şi
celelalte fecioare, zicând: Doamne, Doamne, deschide-ne nouă. Iar el
răspunzând, a zis: Adevărat zic vouă: Nu vă cunosc pe voi. Drept aceea,
priveghiaţi, că nu ştiţi ziua, nici ceasul când vine Fiul Omului.
23

ldem, p. 72-73 .
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Cele cinci fecioare înţelepte sunt înfăţişate în haine lungi bogat omate, cu
cununa de mireasă pe cap, purtând candelele aprinse.
În plan inferior, sunt înfaţişate cele cinci fecioare nebune, patru dintre ele
în picioare, cu o pri vire îngrijorată, cu candelele goale, iar a cincea, stând în
genunchi, tristă, privind uşa închisă a unei clădiri bogat omate. Cele cinci
fecioare înţelepte sunt înfăţi şate pe un nor deasupra casei, cu candelele aprinse,
pe cap purtând cununi. Deasupra capetelor fecioarelor nebune, vis-a-vis de
fecioarele înţelepte, privind din faţă pe fecioarele înţelepte , Iisus Hristos
purtând crucea, îl ţine de mînă pe mirele îmbrăcat ca un voievod, purtând pe
cap o coroană, într-un nimb.
Nesemnată. Chenar dublu şi în trei părţi chenar fitomorf. 14 x 10,5 cm, p.
266.
O casă în care se
află mai multe persoane,
una dintre ele poate fi
Simon
Leprosul,
iar
ceilalţi sunt Apostolii. Pe
masă se află mai multe
vase pline de bucate, în
spatele celor aşezaţi se
află un tânăr care probabil
îi slujea.
O tânără aşezată în
genunchi , având alături un
vas de alabastru, unge cu
mir picioarele lui Iisus
Hristos ş i îi şterge cu părul ei picioarele .
Marcu, 14, 3-9.
Şi fiind El în Betania, în casa lui Simon Leprosul, şi, şezând fa masă, a
venit o femeie având un vas de alabastru cu mir de nard curat, de mare preţ, ş i,
spărgând vasul, a vărsat mirul pe capul lui Iisus. Dar erau unii mîhniţi între ei,
zicând: Pentru ce s-a făcut această risipă ? Căci putea să se vândă acest mir cu
peste trei sute de dinari ş i să se dea săracilor. Şi cârteau împotriva ei...
Ioan 12, l-8.
Deci, cu şase zile înainte de Paşti, Iisus a venit În Betania, unde era
Lazăr, pe care îl înviase din morţi . ...
Deci, Maria, luând o litră cu mir de nard curat, de mare preţ, a uns
picioarele lui Iisus şi le-a şters cu părul capului ei, iar casa s-a umplut de
24

24

ldem, p. 112.

75
https://biblioteca-digitala.ro

"Acta Bacoviensia" - Anuarul Arhivelor Naţionale

Bacău,

nr. XIV /2019

mirosul mirului. Iar, Iuda Iscarioteanul, unul dintre ucenicii Lui, care avea să-!
vândă, a zis: Pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu trei sute de dinari şi să-i
fi dat săracilor?
Dar el a zis acesta nu pentru că îi era grijă de săraci, ci pentru că erafitr
şi, având punga, lua ce se punea în ea.
A zis, deci, Iisus : Las-o, că pentru ziua îngropării Mele l-a păstrat. Că pe
săraci totdeauna îi aveţi cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna.
Nesemnată, atribuită

lui Ioanichie Bacov.
Încadrată cu chenar dublu şi chenar fitomorf, cu diverse motive florale.
14,5 x 10,5 cm, p. 270v.
Frontispiciu dreptunghiular. În centru se află, în medalion, Iisus Hristos,
binecuvântând cu
ambele mâini, dea stânga Lui se
află
Proorocul
Moise,
înfăţişat
ţinând
tablele
Legii, şi în dreapta, Ilie rugându-se. Schimbarea la faţă: Şi iată, Moise ş i Ilie sau arătat lor, vorbind cu El. Matei 17, 3. Şi iată, Moise şi Ilie s-au arătat lor,
vorbind cu El. Flori compozite, Iisus Hristos în medalion este înconjurat de
două aripi de înger, pentru a sublinia mărirea Sa. 16 x 3,5 cm, p. 49v, 78,
94, 177.
Frontispiciu dreptunghiular, Deisis cu trei medalioane în centru, Iisus
Hristos binecuvântând cu
ambele mâini, cu aureola
cruciferă, OmN, în dreapta
sa
Fecioara
Maria
orientată spre Iisus, iar în
stânga,
Sfântul
Ioan
Evanghelistul
îndreptat
spre Iisus, cu mâinile
întinse spre rugă. Medalioanele încadrate cu chenare fitomorfe în cununi de
spice de grâu ş i moti ve vegetale. Frontispiciul este încadrat cu un chenar
dreptunghiular dublu ş i un chenar cu motive fitomorfe flori. 14 x 5 cm, p. l.
Frontispiciu
dreptunghiular, Cina cea de
taină, într-un medalion central , în
mijloc, mărit, Iisus Hristos,
binecuvântând cu mâna dreaptă,
cu capul pe umărul său stând
Ioan, alţi cinci apostoli pe langă
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Iisus, restul în faţa sa. Masa, cu farfurii şi un potir. În fundal, un zid cu ferestre
înnegrite, arătând că este seară. Încadrat cu chenar rotund, în cunună de spice,
flancat de doi heruvimi şi motive fitomorfe cu flori de acant şi albăstrele.
Frontispiciul este încadrat cu un chenar dreptunghiular dublu şi un chenar cu
motive fitomorfe flori, pe trei părţi. 14,5 x 5 cm, p. 277.
Frontispiciu dreptunghiular, Coborârea de pe cruce, cu un medalion
central în care se află scena coborârii. În plan secund, sunt înfăţişate case şi
zidul cetăţii. Două
scări rezemate de
cruce.
Iosif din
Arimateea,
stând
sus pe scară, îl
coboară
pe Iisus
Hristos înfăţişat în
mijlocul lucrării.
Venind Iosif cel din Arimateea, sfetnic ales, care aştepta şi el Împărăţia lui Dumnezeu, şi
indrăznind, a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui Iisus.
Iar Pilat s-a mirat că a ş i murit şi, chemând pe sutaş, l-a intrebat dacă a
murit de mult.
Şi aflând de la sutaş, a dăruit lui Iosif trupul.
Şi Iosif, cumpărând giulgiu şi coborându-1 de pe cruce, L-a infăşurat in
giulgiu şi L-a pus intr-un mormânt care era săpat in stâncă şi a prăvălit o
piatră la uşa mormântului. Marcu 15 , 43-46.
La coborârea de pe cruce participă şi femeile care au fost martore ale
execuţiei împreună cu Ioan. Feţele participanţilor sunt triste şi marcate de
moment. Scena coborârii este gravură pozitiv, iar florile de acant în negativ.
Frontispiciul este încadrat de flori de acant şi albăstrele şi de un chenar cu
motive fitomorfe flori , pe trei părţi. 14 x 5 cm, p. 303v.
Frontispiciu dreptunghiular, Îngroparea lui Hristos, cu un medalion
central, cu chenar de spice de grîu în care se află scena îngropării lui Iisus.
Interior cu o piatră tombală, dreptunghiulară haşurată. Aceleaşi personaje de la
coborâre, Nicodim din
Arimateea,
femeile
mironosiţe şi Iosif.
Iisus Hristos este
aşezat
pe piatră, iar
femeile îl înfăşoară în
giulgiu.
Nicodim
îi
susţine capul, iar Iosif
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picioarele.
Punerea în mormânt a Domnului Nostru.
Şi coborându-1, L-a înfăş urat în giulgiu de in ş i L-a pus într-un mormânt
săpat în piatră, în care nimeni, niciodată, nu maifitsese pus. Luca, 23, 53.
Numai trei persoane poartă aureolă, Iisus Hristos, aureola cruciformă
OwN, Fecioara Maria este înfăţişată în mijlocul grupului cu o aureolă mai
pronunţată, iar Iosif din Arimateea are o aureolă mai mică .
La baza pietrei de mormânt stau coroana de spini, piroanele şi buretele,
simboluri ale patimilor ş i morţii lui Iisus Hristos. Expresia participanţilor e
tristă şi marcată de moment. Frontispiciul este încadrat de flori de floarea
soarelui şi acant şi de un chenar cu motive fitomorfe, pe trei părţi . 14 x 5 cm ,p.
307.
Frontispiciul identic cu cel din CRV 120 1700 este regăsit la paginile
128v, 250.

Subspiciul identic cu cel din CRV 120 1700 este

regăsit

la paginile 9, 10 .

•
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HAIDUCIE SAU TÂLHĂRIE?
FENOMENE SOCIALE ÎN MEHEDINTIUL
'
PERIOADEI REGULAMENTARE, 1831-1847
Dr. Tudor RĂŢOI
Outlawry or Brigandage?- Social Phenomena in Mehedinţi County during the
Organic Regulation Period, 1831-1847
Abstract

The article presents two social phenomena- outlawry and brigandage - rrom the
period of the Organic Regulation enforcement in Wallachia (1831-184 7), in particular
in its Western part, known as Oltenia, which included also Mehedinţi County. Both
phenomena are antisocial and based on lawbreaking, which is why archives records do
not distinguish between the two, the offenders being considered as brigands by the
authorities. By associating the offences rrom the records with the concepts of outlaw
and outlawry defined in dictionaries, the Communist historiography privileged the
outlaws and outlawry because they operated to redistribute the goods confiscated to the
poor. However, the article notes that in the period 1831-184 7 the greatest majority of
antisocial offences would fali under brigandage rather than outlawry as they were
committed under a tight Russian control and influence, which remained uncontested.
There was only one example closer to outlawry, but even this did not clearly favour the
poor nor featured nationalism.
Keywords: Wallachia, Oltenia, Mehedinţi County, Organic Regulation, outlawry,
brigandage
Haiducia, ca fenomen social şi naţional, şi nu numai, a avut o prezenţă
în mentalul colectiv românesc şi chiar al popoarelor vecine. Obârşia
ei s-a aflat în gravele inechităţi de clasă şi naţionale existente în societatea
medievală şi a începutului de ev modem, inechităţi în faţa cărora oameni de
curaj, însufleţiţi sau nu- de multe ori pare să fi fost valabilă mai degrabă a doua
ipostază - de sentimentul şi dorinţa înfăptuirii dreptăţii prin forţe proprii şi nu
prin lege, au luat drumul codrului şi al potecilor nu de mulţi ştiute, ridicând
arma împotriva putemicilor zilei.
În această privinţă, Dicţionarul Explicativ al Limbii Române reţine 12
sensuri ale termenului de haiducie, majoritatea plasând fenomenul în Ţările
Române şi în Peninsula Balcanică, iar ca situare în timp, la sfârşitul evului
mediu.

puternică
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Potrivit dicţionarelor explicative, înţelesul haiduciei ar fi acela de purtare,
îndeletnicire, deprindere, obicei, viaţă de haiduc, adică o formă de luptă
armată, o mişcare antifeudală îndreptată împotriva asupritorilor. Este interesant
că două dintre definiţiile acestui tip de dicţionare vorbesc explicit despre
caracterul antiotoman al haiduciei, una folosind chiar termenul de banditism
naţional contra dominaţiei străine, dimensiunea naţională antiotomană a
fenomenului fiind sugerată indirect şi de celelalte explicaţii ale acestuia prin
plasarea ei în mediul românesc şi balcanic.
Nu lipsesc, cum am văzut, nici conotaţiile lui sociale, semnalându-se ţinta
antifeudală a luptei haiducilor şi fiind citate versuri de tipul:
Rămâi, doamne, pe domnie,
Eu mă duc în haiducie,
sau
- Lasă-ţi nebuniile,
Lasă-ţi haiduciile,
Să-ţi dau boieriile.
- Ba eu, zău, nu m-oi lăsa:
Tu cu boieria tea,
Eu cu haiducia mea.
La rândullor, dicţionarele relaţionale, mai ales în accepţia populară, reţin
şi dimensiunea hiperbolică a haiduciei, care era socotită vitejie, voinicie, dar ca
regionalism şi tâlhărie.
Termenul de haiduc este la fel de bogat în sensuri, Dicţionarul explicativ
al limbii române consemnând 15 definiţii. Potrivit dicţionarelor etimologice, el
înseamnă soldat de infanterie din armata ungară, în Transilvania - paznic,
vardist, iar într-o altă accepţie, om în afara legii care se ocupa cu jaful, mai cu
seamă ca protest împotriva dominaţiei străine sau a nedreptăţii sociale,
îndeosebi în perioada de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul celui
următor (mag. hajdu, pl. hajduk (Cihac, II, 503), de unde şi turcescul haydud
"muncitor ungur". Este posibil ca pe această filieră termenul să fi intrat şi în
româneşte).

Potrivit
haramin.

dicţionarelor

relaţionale

haiduc

înseamnă

Dicţionarele

pandur, pribeag,

explicative reţin cele mai multe definiţii:
- 1. Soldat de in/anterie în vechea armată maghiară. 2 Mercenar ungur în
vechea armată română. 3 Soldat român. 4 (Trs) Paznic al închisorilor. 5 (Trs.)
Jandarm. 6 (Trs.) Poliţai. 7 Om răzvrătit împotriva ordinii sociale, care făcea
parte dintr-o ceată, se ascundea în păduri şi jefuia. 8 Om care fura de la cei
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pentru a Împărţi averile celor săraci. 9 Nume de câine ciobănesc care
goneşte lupii şi se Îndepărtează mult de stână.
- Om care, răzvrătindu-se Împotriva asupririi, ÎŞi părăsea casa şi trăia în
păduri, singur sau în cete, jefitind pe bogaţi şi ajutând pe săraci; haramin. 2.
(Înv.) Soldat mercenar.
- 1. (Munt., Mold., În trecut) om care, răzvrătindu-se Împotriva asupririi,
ÎŞi părăsea casa şi trăia În păduri, singur sau întovărăşit de alţii, jefitind şi
prădând pe bogaţi şi ajutând pe săraci; 2. (Învechit) Soldat mercenar.
- 1. Ţăran răzvrătit care se retrăgea în pădure, jefuia pe bogaţi şi ajută
pe săraci. 2. Pedestraş angajat cu plată într-o armată străină.
- 1. dorobanţ, mai ales ungur: husari, haiduci şi catane; 2. hoţ de codru;
3. cel ce apucă calea cadrului luptând (ca şi clefţii greci) În contra tiraniei
fanariote:
- dorobanţ, agent, de unde vine şi turc. ha/dud, infanterist unguresc; rus.
galduk, pol. ceh. sîrb. bg. hajduk, alb. haldtlt. V haidău, haidamac). lnfanterist
unguresc (vechl). Tâlhar naţional care trăia în codri şi lupta contra tiraniei
turcilor, ca Bujor, Codreanu, Corbea, Tunsu ş.a.
Raportându-ne la aceste definiţii pentru haiducie şi haiduci, ce spun
documentele în legătură cu Mehedinţiul perioadei posterioare instituirii
Regulamentului Organic în Ţara Românească, în 1831, până la Revoluţia de la
1848? Avem de-a face cu o haiducie veritabilă sau este vorba despre altceva?
Înainte de a încerca un răspuns la această întrebare, doar câteva aprecieri
de ordin mai general privind situaţia de ansamblu a zonei vechiului Mehedinţi şi într-o perspectivă mai largă, a întregii Valahii Mici - în intervalul de timp
supus atenţiei.
Prima observaţie ce se impune în această ordine este aceea că perioada
regulamentară s-a deschis sub efectul consecinţelor pe termen mai lung ale
Revoluţiei din 1821, dar şi cu - fapt extrem de important - ocupaţia rusă a
Principatelor, ceea ce, în raport cu situaţia anterioară, a adus schimbări
importante. Căci, deşi Pavel Kiseleff, plenipotentul prezident al Sfaturilor
Administrative ale Moldovei şi Ţării Româneşti, era un personaj care
acumulase de-a lungul vieţii şi o anumită experienţă occidentală, structural, el a
rămas un rus, de unde şi caracterul măsurilor impuse în cele două ţări. Desigur,
de acest caracter n-a fost responsabil doar Kiseleff, însă e cert că ocupaţia rusă a
înşelat speranţele românilor, care credeau că diminuarea prezenţei şi influenţei
otomane le va aduce vremuri mai bune. În realitate, ocupaţia rusă a impus
populaţiei o apăsare mult mai greu de suportat decât cea anterioară, otomană,
apăsare determinată de necesităţile de aprovizionare a trupelor ruseşti, de unde
rechiziţiile numeroase şi abuzurile exercitate de administraţia de ocupaţie, la
care s-a adăugat şi o purtare discreţionară şi chiar obraznică a acestora; iar
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acestea, în condiţiile unui mare număr de soldaţi ruşi staţionaţi în Principate,
bine înarmaţi şi cu o atitudine agresivă specifică nu numai trupei, ci şi
ofiţerilor'.
Manifestată în condiţiile unor ani mai puţini favorabili pentru producţia
agricolă, această ocupaţie a generat o stare de nesiguranţă în rândul populaţiei,
incluzând în câmpul său - se subînţelege - şi viaţa şi averea locuitorilor,
indiferent de nivelul lor social.
Cât priveşte statutul social, este bine cunoscut că Regulamentele Organice
au impus în Moldova şi Muntenia un regim cel puţin la fel de apăsător ca şi cel
anterior, mai ales în domeniul agrar, unde obligaţiile clăcaşilor au sporit, cel
puţin sub aspectul felului în care era urmărită împlinirea obligaţiilor faţă de
proprietari, derivând din servituţile de sorginte feudală şi din închirierea
suprafeţelor acordate în folosinţa ţăranilor.
Nu trebuie neglijat că situaţia menţionată se consuma concomitent cu un
reviriment economic care n-a încetat să se producă în Principate după războiul
ruso-turc din 1828-1829, ca efect al stipulaţiilor Păcii de la Adrianopol din
1829, care a adus liberalizarea comerţului românesc pe Dunăre. Este contextul
în care, la 22 aprilie 1833, în Mehedinţi, Pavel Kiseleff a edictat înfiinţarea
Noului Oraş Severinul, care, în 1841, va deveni reşedinţa judeţului Mehedinţi,
prin mutarea ei din micul târg al Cerneţilor. Severinul era o aşezare nouă, care,
de la început, va intra în epoca modernă ca oraş cu faţa spre Dunăre, cu această
istorie la temelie şi cu ferestrele deschise spre un prezent şi viitor ce se anunţau
prospere. Fără îndoială, noul oraş a fost un dar al momentului istoric numit
Pacea de la Adrianopol din 1829, prin care s-au liberalizat navigaţia şi relaţiile
comerciale pe Dunăre. De aceea, oraşul va deveni port şi poartă de legătură
între Europa Centrală şi Dunărea de Jos, între Europa şi Orientul Apropiat.
În mod evident, administraţia rusă nu a avut pentru Principate doar o
amprentă negativă. Au fost şi măsuri cu efect pozitiv, ca, de pildă, tragerea
satelor la linie, ceea ce a dus la o concentrare a aşezărilor umane şi la creşterea
constantă a numărului târgurilor şi bâlciurilor, fiecare reprezentând noi surse de
venituri pentru visteria statului prin taxele şi impozitele percepute. Implicit, a
crescut numărul celor inclinaţi spre producţia bunurilor cerute de piaţă şi,
concomitent, o schimbare treptată a felului de a gândi şi a mentalităţilor
oamenilor, mai cu seamă că în 1838 autorităţile au decis şi înfiinţarea şcolilor
publice la sate.
S-a înregistrat, de asemenea, şi o modernizare instituţională, resimţită
îndeosebi în administraţie şi justiţie, prin înlocuirea isprăvniciilor cu
1

Ilie 1. Vulpe, Mentalităţi in Oltenia perioadei regulamentare (1831-1847). Tâlhăria.
Craiova, 2006, Ed. Autograf MGM, p. 14.
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ocârmuirile de judeţ şi prin înfiinţarea instanţelor judecătoreşti moderne cu
structurile lor: judecătoriile, tribunalele, divanurile judecătoreşti, curţile
apelati ve, poliţiile judeţene, aresturile, comenzile de foc etc.
Toate acestea au permis condiţii pentru o mai bună asigurare a ordinii şi
liniştii în localităţi, precum şi în administrarea actului de justiţie. Deşi lent, s-a
făcut simţită tendinţa ca sentinţele să urmărească nu numai intimidarea,
descurajarea sau diminuarea faptelor antisociale, ci şi corectarea
comportamentului infractorilor, prin educaţie în special, precum şi intenţia
2
îmbunătăţirii condiţiilor de executare a pedepselor .
Pe scurt, evoluţia societăţii din spaţiul românesc aflat în atenţie a avut loc,
în ansamblu, cu lentoare, dar sigur, spre o calitate superioară, marcată de
numeroase sincope şi mentalităţi cu origini în străvechime, urmare a lipsurilor
grave de tot felul, a mentalităţilor retrograde, inculturii şi educaţiei precare,
precum şi a prezenţei în viaţa oamenilor, sub ceea ce ar fi trebuit, a unei
instituţii cum era biserica.
Întreagă această stare de lucruri s-a reflectat în fenomenele antisociale
înregistrate în intervalul amintit, când au avut loc o serie de infracţiuni şi
procese de adulter, viol, pedofilie, zoofilie, homosexualitate ajunse în faţa
instanţelor de judecată 3 .
Pentru perioada 1831-184 7, pe baza documentelor din fondul
judecătoresc Curtea de Apel Craiova - Secţia a 11-a, s-a realizat o statistică
4
vizând rata criminalităţii la nivelul Olteniei , pornind de la dosarele
instrumentate de Divanul Craiovei, de la înfiinţarea sa, în 1831, şi până la
transformarea în Curte Apelati vă, în 184 7, rezultând că un important număr de
infracţiuni au avut ca obiect furturile de vite, de bani şi lucruri, omorurile şi
tâlhăriile.

Potrivit documentelor publicate, aceste tendinţe s-au înregistrat şi în
pentru care Divanul Craiovei era instanţă de apel.
Analizând cu atenţie conţinutul acestor arhivalii, se poate constata că, în
covârşitoarea majoritate, ele vorbesc despre acte antisociale frizând mai mult
tâlhăria decât haiducia. Astfel, într-o hotărâre a Divanului Criminalicesc din
Craiova, din februarie 1832, într-o pricină privind procesul unor răufăcători ce
acţionaseră în sate din sud-estul judeţului Mehedinţi, se vorbeşte despre
"asemenea tâlhari, porniţi întru rele" şi "obişnuiţi a se păzi unii pe alţii", dintre
care unul "ce în petrecerea vieţii sale se cunoaşte ca fiind făr de părăsire de la
asemenea fapte rele", urma "să se bată cu 300 de toiege şi să se trimită la ocnă
Mehedinţi,

2

Ibidem. p. 15-18.
Ibidem. p. 20-21.
~Ibidem. p. 21-22.
3
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lucrătoare

ani cinci", în timp ce alţi doi, "ca unora ce urmarea aceasta le-a fost
fapta întâi", "să se bată cu câte 200 de toiege şi să se trimită tot la ocnă
lucrătoare în soroc de câte doi ani" 5 .
În legătură cu pedepsele, se preciza că mai vechile pravile judecătoreşti
prevedeau pentru astfel de fapte osânda cu moartea, în timp ce Regulamentul
"strica" şi "desputernicea" "acest fel de pedepse cu moartea, mai vârtos că
vreun omor- autorii, n.n. - n-au făcut", urmând ca Divanul să dispună pedepse
mai mici, cum s-a şi văzut.
Pe lângă termenul de tâlhar, alte documente îl folosesc şi pe acela de
"prădător", ceea ce nu este surprinzător, deoarece, din punctul de vedere al
legii, şi haiducia şi tâlhăria erau fapte situate în mod egal în afara normelor de
drept în vigoare.
Cu privire la această situaţie, mai nou s-a observat că în anii regimului
comunist istoriografia n-a evitat tentaţia de a considera chiar şi tâlhăria ca o
formă a luptei de clasă, îndreptată împotriva exploatării şi de a o socoti, fără
discernământ, ca haiducie 6 • Însă, după cum s-a văzut din definiţiile anterioare,
deşi haiducia, în conţinutul ei real, era o faptă antisocială, la fel de nelegiuită şi,
ca atare, susceptibilă a fi pedepsită ca orice altă faptă de acest fel, ea se
deosebea, totuşi, de tâlhărie, prin aceea că haiducii erau înfăţişaţi, cel puţin în
folclor, ca fiind viteji care atacau casele şi bunurile celor bogaţi, în speţă ale
boierilor, arendaşilor, cârciumarilor, preoţilor şi altor asemenea categorii de
oameni înstăriţi, din care apoi împărţeau şi săracilor.
Aceasta fiind percepţia, atitudinea faţă de haiducie şi haiduci se manifesta
diferenţiat în raport cu perspectiva din care era privită: autorităţile încercau s-o
combată şi s-o pedepsească cu măsuri energice, în timp ce categoriile sărace,
potenţial beneficiare ale prădării şi redistribuirii bunurilor - dacă aceasta ar fi
avut loc- o aprobau şi chiar o sprijineau 7 .
Realitatea este că, cel puţin pentru Oltenia, incluzând aici şi Mehedinţii,
în perioada regulamentară, nu se poate trage o linie clară de demarcaţie între
tâlhărie şi haiducie. Şi una şi cealaltă aveau aceleaşi scop şi finalitate -jaful,
asemenea şi metodele de acţiune. Documentele lasă se vadă însă şi unele
diferenţe, nu lipsite de substanţă. Tâlharii atacau fără discernământ, atât pe
bogaţi, cât şi pe cei săraci (un astfel de caz este cel al unor prădători din nordul
Mehedinţiului, care au jefuit 15 locuitori din sate centrale ale acestuia, fără a
face diferenţa că era vorba despre preoţi, văduve ori oameni obişnuiţi), uneori
5

Ibidem. p. 61-62.
Ibidem. p. 22.
7
Aurelian Popescu, Ideea de dreptate şi libertate in cântecele populare. Editura Scrisul
Românesc, Craiova, 1988, p. 24.

6
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Când era vorba despre tâlhari, documentele
subliniază înclinaţiile împricinaţilor spre "furtişaguri şi zurbalâc", sau că din
"fragedă pruncie era rău nărăviţi" (vezi şi exemplul de mai sus).
Despre haiduci, documentele de arhivă, reţinând mărturiile celor implicaţi
în procese, accentuau asupra împrejurării că acuzaţii luaseră drumul codrilor
după o viaţă bazată pe munca cinstită a pământului şi care nu mai putuse fi
continuată din cauza nedreptăţilor, abuzurilor şi sărăciei. De asemenea, haiducii
îşi alegeau victimele, din rândul categoriilor menţionate, după o observare
atentă a acestora (cazul lui Preda, sin Nistor Bobocea din satul Gogoş,
hălăduitor în satul Jiana Veche, personaj care, totuşi, pare să nu fi fost haiduc,
dar care, într-o noapte din martie 1833, a ucis-o pe polcovniceasa Ciupagea din
Jiana, pentru a-1 pedepsi pe soţul acesteia, polcovnicul Nicolae Ciupagea, în
absenţa acestuia, pentru că polcovnicul "1-a bătut şi i-a luat şi doi boi şi pentru
aceasta vrea să-I răsplătească") 8 •
Este de precizat că între procesele judecate de Divanul Criminalicesc din
Craiova în perioada 1831-1847 nu există nici unul care să întrunească în acelaşi
timp cele două condiţii fundamentale astfel încât faptele încriminate să poată fi
incluse în aria haiduciei. Aceasta pentru că, deşi cele mai multe au avut ca ţintă
persoane înstărite, bunurile însuşite prin jaf n-au fost împărţite cu oameni
săraci, după cum nu există nici cazuri în care acei răufăcători să fi fost chemaţi
de săteni pentru a fi salvaţi de abuzuri.
Un fapt este de menţionat, totodată, şi anume că în majoritatea pricinilor
de judecată în acest fel de infracţiuni apar indivizi veniţi de peste Dunăre, sau
chiar de peste graniţa de nord a Mehedinţilor şi a Olteniei întregi, la care se
adaugă un număr oarecare de ţigani robi sau nomazi. Dinspre sudul Dunării
veneau, de regulă, albanezi, sârbi şi bulgari, care se pripăşeau la nordul
fluviului, de obicei, ca paznici, arnăuţi sau slugi boiereşti, pe moşii sau la casele
celor înstăriţi, iar în cazurile atacurilor tâlhăreşti ei erau cei care dezvăluiau
locurile în care stăpânii îşi ţineau bunurile de valoare. Nu lipseau nici cei care
treceau Dunărea în sens invers, încercând să scape de obligaţiile fiscale, să facă
bani în locurile unde ajungeau şi să se întoarcă în satele de baştină (pentru
circulaţia răufăcătorilor în şi din ambele sensuri sunt de menţionat crima şi
tâlhăria supra lui Mihai Pănescu din satul Burila, săvârşită de persoane plecate
din Tara Românească în Serbia, unde s-au înhăitat cu tâlhari sârbi, întorcânduse în, stânga Dunării şi omorându-1 pentru jaf pe cel amintit) 9 .
Fiscalitatea era mare şi ea se manifesta odată cu încercările de deposedare
a ţăranilor de pământul avut în folosinţă, ceea ce a tensionat relaţiile din lumea
~Ilie Vulpe, op. cit., p. 113-114.
Ibidem, p. 195-206.

9
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satelor, unde din ce în ce mai mult a început să fie prezent arendaşul, de cele
mai multe ori de origină străină- grec sau izraelit.
Într-o astfel de atmosferă, dacă nu erau şi motive de naţionalitate, este
evident că bunurile celor avuţi erau râvnite în chip precumpănitor de
răufăcători, fiind căutate îndeosebi bijuteriile şi banii cu circulaţie în epocă
(galbenii împărăteşti, rublele, dodecarii, icusarii, sfanţii, lirele turceşti şi
le sub formă de salbe sau fi icuri). De asemenea, intrau în atenţie
produsele de manufactură casnică
(vigurile de pânză şi aba, ceara, seul,
lâna), precum şi băutura ş i unele
categorii de unelte. Nu erau ignorate
nici animalele, mai ales caii ş i boii ,
care erau vândute în târguri mai
îndepărtate,
iar banii puşi în
circulaţie pentru alte afaceri mai
mult sau mai puţin curate (ilustrativă
în acest sens este cercetarea făcută
de Judecătoria judeţului Mehedinţi
pentru Divanul Craiovei având ca
obiect faptele unor "prădători şi
tâlhari" din nordul judeţului asupra
•
Haiducul Iancu Jianu
unor locuitori din centrul acestuia,
printre lucrurile păgubite figurând:
bani în diferite feluri de monede, coturi de pânză şi de dimie, testemele,
peşchiruri, ipingele, salbe cu galbeni, turte de ceară, borangicuri , haine, cercei
de argint, piei de animale, butii de rachiu, topoare, securi, cereale, căldări,
desagi de lână, arme etc. Unii
păgubiţi au fost prădaţi de mai
multe ori, iar cei care s-au opus
au fost bătuţi şi schingiuiţi,
unora trăgându-li-se de aiCI
chiar moartea) 10 .
Ca dinamică, e de observat
că, în perioada analizată, cele
mai multe fapte tâlhăreşti
cercetate de Divan s-au petrecut
în timpul ocupaţiei ruseşti a
Principatelor, ceea ce arată, incontestabil, intensitatea pernicioasă a acesteia. La
10

Ib idem, p. 207-212 .
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fel de interesant este însă şi faptul că în nici unul dintre cazurile judecate de
instanţă nu răzbate în vreun fel impresia că cineva s-ar fi răzvrătit împotriva
acestei ocupaţii ruseşti, ceea ce nu este valabil şi pentru acţiunile tâlhăreşti
anterioare anului 1828 care, potrivit polcovnicului Ioan Solomon, aveau ca ţintă
gavazii sau convoaiele de negustori turci II_ Timp de 4 ani, între 1833 şi 1836,
numărul proceselor judecate de Divanul Craiovei a oscilat între 126 şi 236 pe
an, pentru ca ulterior numărul lor să scadă simţitor 12 •
În concluzie, faţă de ceea ce consemnează documentele judecătoreşti ale
acestei perioade referitoare la Oltenia, împărtăşim întru totul opinia exprimată
de Ilie Vulpe, cel care a publicat o bună parte din ele, în conformitate cu care, în
perioada regulamentară, este greu să se vorbească de haiducie în Mehedinţi şi
chiar în Valahia Mică. Este vorba mai degrabă de fapte tâlhăreşti, care, desigur,
au putut avea la origine şi cauze de natură a produce manifestări de haiducie.
Există un singur exemplu, care, în acest interval de timp, s-ar fi putut apropia de
caracteristicile haiduciei, cel al lui Ion sin Oprea Dragnea, cunoscut sub numele
de Ion cel Mare, şeful unei "lude 26 tâlhari şi ucigaşi", cum spun documentele
timpului, de baştină din Poiana, Dolj, care a acţionat cu ceata lui la limita celor
două judeţe, Mehedinţi şi Dolj, dar mai ales în cel de-al doilea. Prins în cele din
urmă de către polcovnicul Ioan Solomon, după o serie de acte tâlhăreşti
săvârşite în mai multe sate de pe linia Dunării, s-a aflat că acesta avea vârsta de
aproximativ 40 de ani, era creştin, familist, spovedit numai o singură dată în
viaţă, dar neprecestuit. Deşi se născuse în satul Bitreţ, Dolj, crescuse şi trăise în
Poiana, fiind multă vreme plugar, ocupaţie din care îşi asigurase hrana. Şi spune
documentul: "Până în vremea apostasiei a petrecut om bun la casa sa, iar la un
an de la aridicarea oştirilor turceşti din ţară, trecând el peste Dunăre, la Lom
etc." Din acest moment a început acte tâlhăreşti, care au culminat în 1832 cu
crima împotriva lui Călin Piscanul, arendaşul moşiei Poiana şi a altor trei
persoane aflate împreună cu acesta. În împrejurare, au fost luate bunurile găsite
asupra acestora (două pungi cu bani, o puşcă, un pistol, o silea, un iatagan, o
pereche de şalvari, un ceasornic, un brâu vărgat şi o pereche de cizme).
Bunurile au fost ascunse în aşteptarea ocaziei de a fi împărţite între făptaşi,
lucru care nu s-a mai întâmplat, aceştia fiind prinşi şi trimişi în judecată. Cinci
dintre ei, în frunte cu Ion cel Mare, găsiţi vinovaţi, deoarece "pe lângă
tâlhăreştile lor urmări mai înainte, au săvârşit şi omorul", au fost "osândiţi la
moarte, ca nişte ucigaşi, precum şi Judecătoria de Întâia Cercetare a găsit cu
cale pe temeiul pravilei partea a cincea cap. a, paragraful 3, litera 82".

11
12

Polcovnic Ioan Solomon, Amintiri, Craiova, 1935, p. 10-11.
Ilie Vulpe, op. cit., p. 15, nota 25.
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Se vede, din cele cuprinse în document, că nici Ion cel Mare nu a fost un
haiduc veritabil. E drept, multă vreme el dusese o viaţă de creştin, dar actele lui
nu s-au îndreptat exclusiv împotriva celor bogaţi, iar bunurile însuşite n-au fost
niciodată împărţite şi oamenilor nevoiaşi.
Cu toate acestea, în timp, persoana lui a dobândit oarece aură, de viteaz,
câtă vreme, în folclorul local, au fost identificate versuri de felul următor,
culese ca fiind închinate lui Ion cel Mare:
Eşti român sau grecotei,
Ai palaturi sau bordei.
Dacă eşti neaoş român,
Cată-ţi, voinice, de drum.
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CONTRIBUTIA ÎNV Ă T ĂMÂNTULUI CONFESIONAL
'
'
ORTODOX SI GRECO-CATOLIC, DIN COMITATUL
TREISCAUNE,'ÎN SECOLUL AL XIX-LEA ŞI ÎNCEPUTUL
SECOLULUI AL XX-LEA, LA PREGĂTIREA, ÎNFĂPTUIREA
SI CONSOLIDAREA MARII UNIRI DE LA 1 DECEMBRIE 1918
'

Dr. Ioan LĂCĂTUŞU
Prof. Vasile ST ANCU
The contribution of the Orthodox and Greek-Catholic confessional
Education from The Three Chairs County, in the l9 1h century and
the early 20 1h century, to the preparation, realization and consolidation
ofThe Great Union on 1•' of December 1918
Summary

In the present study, at the beginning, we present a brief history of the Romanian
Orthodox confessional education in South-Eastem Transy1vania, before and during the
pastorate of St. Metropolitan Andrei Şaguna and of the Greek-Catholic education, during
the Greek-Catholic Metropolitan Alexandru Sterca Şuluţiu, and then, broadly speaking,
the regulations regarding the organization and functioning of the Transylvanian
Orthodox and Greek-Catholic Schools in Transylvania, in the 19 1h century and the early
201h century. The documents presented convincingly render the contribution of the
Orthodox and Greek-Catholic confessional education from The Three Chairs County, in
the 191h century and the early 20 1h century, to the preparation, realization and
consolidation ofThe Great Union on 1s• ofDecember 1918.
Keywords: confessional education, Orthodox, Greek-Catholic, Three Chairs County,
191h century and the beginning ofthe 201h century

Scurt istoric al
transilvan până la

Învăţământului
păstorirea

confesional românesc din sud-estul
Sfântului mitropolit Andrei Şaguna.

Pentru locuitorii români ai arealului sud-estului transilvan un rol deosebit în
epoca medievală şi cea modernă, în privinţa culturii şi spiritualităţii româneşti, 1-a
jucat obştea românilor din Scheii Braşovului, ale cărei origini le găsim în cadrul
cetăţii dacice de la Pietrele lui Solomon, la locul cunoscut de scheieni sub
denumirea "Între Chietri", situat la sud-vestul cartierului braşovean. Cercetările
efectuate în anul 1913 şi, mai cu seamă în deceniile şase şi opt ale secolului XX,
au constatat o continuă locuire a cetăţii pe întreaga durată a neoliticului, epocii
bronzului şi cea a fierului. Mai târziu, în zorii feudalismului, pe baza
documentelor existente în arhivele braşovene putem afirma că românii, din Ţara
Bârsei, încă din secolele XIII-XIV şi-au ridicat biserici de lemn, precum "Sfântul
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cele din Râşnov şi Zămeşti. Pe locul celei de lemn din
"în anul 1495 a fost ridicată biserica din piatră, care, cu
adăugiri şi schimbări mai târzii, dăinuieşte până astăzi" 1 • De asemenea, autorul
rândurilor de mai sus afirmă cu certitudine şi faptul că "în Transilvania a existat o
ierarhie bisericească încă din secolele IX-X, având ştiri sigure despre alţi episcopi
2
ortodocşi în anii 1205 şi 1391 " , care s-au ocupat de organizarea instituţiilor
specifice afirmării spirituale a românilor: biserica şi şcoala, fiind o axiomă pentru
toţi românii faptul că leagănul şcoalei săteşti din Ardeal fiind tinda bisericii.
Existenţa şcolii frecventate de românii, din Scheii Braşovului, de pe lângă
biserica "Sfăntu Nicolae", "cea dintâi care a primit caracterele precise de şcoală
românească, prin eliminarea limbii slavone şi prin înlocuirea ei cu limba română,
a fost de şcoală de slavonă, cu certitudine încă de la sfârşitul secolului al XV -lea,
iar anul, în care şi-a deschis întâia oară porţile, pe seama limbii române, este anul
1559"3 . Biserica şcheiană din lemn, "este menţionată întâia oară într-o bulă a
papei Bonifaciu IX, din 15 decembrie 1399. La această dată, când românii
ortodocşi sunt menţionaţi chiar într-o bulă papală ca un element destul de
important, faţă de saşii catolici, şi sunt recomandaţi atenţiei speciale a acestora,
spre a fi convertiţi, existenţa unei şcoli, care să servească aceleaşi interese ale
ortodoxiei, ca şi biserica, este mai mult decât verosimilă. [ ... ] În şcoala slavonă
de la Braşov se pregăteau viitorii preoţi şi cântăreţi de biserică pentru Ţara Bârsei
şi pentru românii din secuime, care trăiau pe atunci în mase compacte, printre
secuii cu mult mai reduşi sub raport numeric decât cum apar mai târziu, după ce
s-a început procesul de deznaţionalizare a românilor. [ ... ] La Braşov se învăţau în
prima linie elementele scrisului şi cititului şi principalele rugăciuni şi cântări
bisericeşti. Viitorii clerici, dascăli şi dieci, pe lângă tipicul bisericesc căutau să se
perfecţioneze şi în meşteşugul caligrafiei şi să-şi însuşească limba slavonă, care
era limba serviciului divin şi, în acelaşi timp, limba oficială în care se redactau
actele profane, publice, ca şi particulare. Astfel, cursul care se urma era un fel de
curs primar combinat cu un fel de curs seminarial, cu termen redus, în care erau
predate într-o formă sumară, numai cunoştinţe elementare şi indispensabile.
Cursul inferior îl urmau, mai ales, localnicii, dintre care se recrutau micii
comercianţi şi curierii, la care, conform socotelilor Braşovului, saşii braşoveni
apelau atât de des, pentru corespondenţa şi legăturile lor comerciale şi politice, cu
cele două principate româneşti. Acest curs pregătitor pentru nevoile vieţii zilnice
era frecventat nu numai de copiii şi adolescenţii mai inteligenţi, ci şi de oamenii
mari, chiar însuraţi, precum rezultă din cele spuse de călugărul iezuit Francisc
Nicolae" din

Şchei şi

Şcheii Braşovului

1

Pr. dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Ediţia a 11-a, Sibiu, 1978, p. 75.

2

Ibidem, p. 78.

Nicolae Sulică, Cea mai veche şcoală românească din cuprinsul României intregile, în
volumul, Semicentenar Muzeul Prima Şcoală Românească, 1961-2011, de pr. prof. dr. Vasile
Olteanu, Braşov, 2011, p. 141.
3
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Fasching în opera sa Nova Dacia: "Românii susţin aici o şcoală, decât care nu
este nimic mai rar pe acest pământ, pentru că dascălii îşi depun în această şcoală
toată silinţa lor să înveţe a citi şi a scrie mica republică a copiilor lor, între care se
găsesc şi bărbaţi şi oameni însuraţi". Cursul superior îl urmau clericii, care se
adunau la Braşov, din toată Ţara Bârsei, din părţile mai apropiate ale secuimii şi,
în lipsa altui centru urban românesc mai compact, desigur şi din alte părţi a
Ardealului"4 • Categoriile de cărturari care slujeau şcoala, aşa cum dovedeşte şi
diaconul Coresi în Epilogul Psaltirii slava-române din 1577, erau preoţii şi
grămăticii. Preotul "avea ca destinaţie imediată biserica şi doar suplimentar
şcoala, cel de-al doilea, grămăticul, stă la începutul şcolii laice orăşeneşti la noi.
[ ... ] Superior grămăticului era dascălul, care deţinea dubla misiune, de cântăreţ al
bisericii şi de educator al şcolii. Aceşti slujitori ai şcolii răspundeau necesităţii
multiplicării cărţilor prin manuscris până va veni vremea şi înlesnirea să scriem
cu tiparul, fapt ce dovedeşte existenţa unei şcoli de copişti, care chiar dacă nu are
un protocol de existenţă în sistemul şcolar, presupune cel puţin serioase exerciţii
de caligrafie pentru cei care aspirau la dăscălie, în eventualitatea că ar fi avut ei
înşişi nevoie a transcrie trebuincioasele cărţi" 5 • În secolul luminilor (sec. XVIIXVIII) şcoala scheiană "îngloba cele trei sisteme didactice didactice: şcoala
trivială (sau elementară), cu 1-2 învăţători, unde se predau cunoştinţele necesare
oricărui cetăţean; şcoala capitală-centrală sau şcoli reale şi normale frecventată
de viitorii gimnazişti şi slujită de trei învăţători pentru cele trei clase şi, în sfârşit,
o şcoală normală capitală cu un director şi 4-5 învăţători" 6 . Până în anul 1781
şcoala era condusă numai de obştea locală, prin preoţii bisericii şi apoi prin
inspectorii locali, proveniţi din rândul negustorilor. După acest an, când va fi
emis edictul de toleranţă, s-a înfiinţat directoratul şcolilor naţionale neunite din
Transilvania, şcoala scheiană va primi o coordonare unitară intrând în circuitul
şcolilor naţionale, astfel încât "studiul limbii române cunoaşte acum o formă
superioară, având un caracter conştient, fapt ce contribuie la elaborarea, în Şchei,
a două gramatici, semnate tocmai de primii directori ai şcolilor naţionale neunite,
Dimitrie Eustatievici şi Radu Tempea" 7, cea redactată de Radu Tempea fiind
folosită nu numai în Transilvania, ci în întreg spaţiu românesc, fiind concurată,
abia după 1828, de gramatica lui Ion Heliade Rădulescu. În prima jumătate a
secolului al XIX-lea, în anul 1817, un ordin al guvernatorului ardelean răpea
episcopului ortodox de la Sibiu, Vasile Moga (1810-1845), dreptul de control
asupra şcolilor sale confesionale şi, în chip samavolnic, îl trecea asupra
episcopului catolic maghiar din Alba Iulia, astfel încât "dreptul de control asupra
4

Ibidem, p. 143-144.
Vasile Oltean, Întîia şcoală românească din Scheii Braşovului, Braşov, 1981, p. 25-26
6
Pr. prof. dr. Vasile Oltean, Prima Şcoală Românească, în volumul Semicentenar Muzeul
Prima Şcoală Românească, ... p. 218.
7
Ibidem, p. 221.
5
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şcoalelor româneşti din Ardeal a fost monopolul organelor de încredere ale
guvernului unguresc" 8, iar prin "art. de lege VIII din 1830", se prevedea, la p. 4,
următoarele: "Începând de acum între hotarele ţării nu poate ocupa funcţiune
publică cel ce nu cunoaşte limba maghiară" iar legile din 1836, 1840 şi 1844
lărgesc şi mai mult sfera de întrebuinţare a limbii maghiare" 9 • Drept urmare, la
cerinţa "înaltului gubemiu", pe lângă controlul asupra învăţământului confesional
şi limba maghiară se introduce ca disciplină în şcolile primare confesionale
româneşti. În aceste condiţii nu este de mirare tabloul sumbru al învăţământului
românesc transilvan, din perioada 1821-1840, pe care ni-l zugrăveşte Nicolae
Iorga "Neuniţii, din partea lor, aveau numai şcoli cu totul neîndestulătoare. În
Ardeal, episcopul Moga nu se dovedise în stare să poată organiza la Sibiu, unde-şi
mutase reşedinţa, un seminar cum trebuie pentru preoţii săi, care se formau tot ca
în vechime prin scurta ascultare de câteva luni a unui curs de citire, scriere şi mai
ales de cântări şi tipic. La Arad mergea înainte şcoala de învăţători pentru şcolile
satelor Preparandia întemeiată la 1808, fără să dea însă oameni cu reputaţie mai
întinsă, rară să scoată la iveală din corpul său profesoral o singură personalitate.
Cu toţii dădeau directori districtuali şi locali de şcoli naţionale sau sistematici
învăţători pentru satele mari şi mici, dar aci li se încheia rostul. [ ... ] La
Caransebeş era şcoală grănicerească, din fondurile dăruite de Împăraţi
apărătorilor români ai graniţei, dar nici aici nu se ivi o deosebită lumină. Se
făcuse o linişte a nepăsării. Cei câţiva, al căror suflet ardea de carte românească
trebuiau să se îndrepte către Principatele Româneşti, primind din nou de acolo
înrâurirea acum împutemicită, pe care ei o trimiseseră peste hotarul munţilor" 10 .
Este elocventă în acest sens o situaţie statistică transilvană din anul 1841 în care
se arăta "existenţa în Ardeal a 1628 de şcoli în cele 2840 de sate, dintre care, doar
298 româneşti (285 ale românilor neuniţi şi 14 ale uniţilor). "Să învăţăm pe de
rost aceşti numeri muţi - scria George Bariţiu în Gazeta Transilvaniei de la
Braşov, în numărul din 20 mai 1843 - 262 şcoli ungureşti, 353 nemţeşti, 298
româneşti şi 13 mixte, căci ei cuprind pentru noi învăţătura adâncă şi totodată
prea tristă şi ruinătoare. Românii, un milion şi 120 de mii, cu cele mai puţine şi
ticăloase şcoli" 11 • De asemenea, la Blaj, Timotei Cipariu, în ziarul său
"Învăţătorul Poporului" din 12 mai 1848, scria următoarele privind învăţământul
ardelean din perioada premergătoare revoluţiei de la 1848 din Transilvania: "Din
toate popoarele Ardealului, să nu zic ale Europei, Românul singur e rară şcoală,
rară învăţători şi rară foi scrise în interesul lui. Ungurii, Saşii şi Săcuii toţi au
şcoale în limba lor [ ... ] Din 300 mii de Saşi nu e unul, care să nu ştie ceti şi scrie.

Gh. Tulbure, Mitropolitul Şaguna, opera literară, scrisori pastorale, circulare şcolare,
diverse, Sibiu, 1938, p. 82.
9
Ibidem, p. 83.
10
Ibidem, p. 85.
11
Pr. prof. dr. Vasile Olteanu, Op. cit., p. 274.
8
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Dar din 2.300.000 de Români câţi bărbaţi ştiu a ceti? Iar dintre muieri oare este
măcar o mie, care să ştie?" 12 • Acesta este tabloul, pe baza scrierilor lăsate de
intelectualii iluştri ai timpului, din spaţiul românesc, a situaţiei reale a
învăţământului confesional la venirea în fruntea Eposcopiei Ortodoxe de la Sibiu
a sfântului Andrei Şaguna.
Sfântul Mitropolit Andrei Şaguna şi Învăţământul confesional ortodox din
Transilvania
Pentru a înţelege rolul de excepţie a Sfântului Mitropolit Andrei Şaguna în
organizarea şi funcţionarea învăţământului confesional ortodox din Transilvania,
redăm integral conţinutul unor circulare trimise de Andrei Şaguna,
protopopiatelor din eparhia sa. "Preacinstiţilor Părinţi Protopopi şi Administratori
protopopeşti! Fiindcă binele omului atârnă de la întrebuinţarea cuviincioasă a
timpului, căci timpul este lumina, care lumină, adică, sârguinţă risipesc
întunericul, va să zică lenea şi păcatul, şi ne face fiii luminei, adică fiii lui
Dumnezeu; de aceea şi Mântuitorul zice; umblaţi până aveţi lumină, ca
întunericul să nu vă cuprindă pre voi; până aveţi lumină, credeţi în lumină, ca să
fiţi fiii luminei, Ioan cap. 12, 35-36; Şi fiindcă preoţii şi învăţătorii sunt mai
îndeaproape chemaţi, ca bine să întrebuinţeze tot timpul, şi fiecare ocasiune
pentru luminarea lor, adică, să fie luminaţi, ca apoi să fie vrednici a da lumină şi
luminare la tot poporul credincios mic şi mare, ca întunericul să se risipească, şi
să piară şi toţi creştinii noştri crezând în lumină, să fie fiii luminei; şi în fine,
fiindcă omul nu ştie atâta cât a învăţat, ci numai cât îşi aduce aminte din cele
învăţate, şi apoi ca să-şi poată aduce aminte din cele învăţate are lipsă de repetare
acelora. Pentru aceea din iubirea şi îngrijirea ce o am către învăţătorii noştrii, şi
către chemarea mea ca Suprem Inspector Şcolar, care mi-au încredinţat Sinodul
Bisericii noastre încă din anul 1850, am aflat de bine a dispune şi pe timpul
vacanţelor anului acesta şcolar ţinerea Conferinţelor învăţătoreşti într-o formă,
care să fie mulţimitoare, şi totdeodată şi lesnicioasă pentru cei mai săraci
învăţători, adică să coste nici o cheltuială pe seama Comisarilor de Conferinţe. Şi
aşa poftesc pre Preacinstiile Voastre, ca fiecare în districtul său şcolar să
hotărască 2-3 zile din timpul vacanţelor şcolare, în care adună pe toţi învăţătorii
din district într-un loc îndemnatic, să ţineţi sau Preacinstiile Voastre, sau în
prezenţa Voastră să ţină unul din cei mai harnici învăţători prelegeri de repetiţie
asupra unor obiecte şcolare, care au fost prescrise pentru Conferinţele
învăţătoreşti din anul 1863 şi 1864, precum şi din cartea compusă de Ioan
Popescu, profesor la Institutul nostru arhidiecezan pedagogico-teologic, şi apoi
despre tot să se aştearnă încoace relaţii până la 1 Septembrie a.c... Din aceste
Circulariu să se dea fiecărui învăţător câte un exemplar spre a se putea acomoda
12

Gh. Tulbure, Op. cit., p. 87.
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cuprinsului expus întrânsul. Sibiu 1 iulie 1865. De tot binele voitoriu,
Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Baron de Şaguna" 13 • "Preacinstiţilor Părinţi
Protopopi, Cinstiţi Administratori protopopeşti şi Parohi! - se spune în altă
circulară- Îngrijirea ce port necurmatu pentru înaintarea şcoalelor noastre, şi prin
aceasta pentru înaintarea în cultură a poporului nostru credinciosu, m-a îndemnat
a fi cu priveghere deosebită asupra cărţilor de învăţătură, cu care au a fi înzestrate
şcolile noastre. De aceea am şi însărcinat pre profesorul de la Institutul nostru
arhidiecezan, Zaharia Boiu, ca să elaboreze o carte de cetire pentru şcoalele
noastre capitale, de care se simte lipsa cu atât mai mare, cu cât mai mult s-a
introdus Abecedarul elaborat de acelaşi şi recomandat Vouă prin circulariu meu
din 2 August 1865 Nr. 624. Numitul profesor a elaborat această carte şcolastică şi
mi-a supştenutu spre luarea la cunoştinţă şi aprobare. Şi după ce eu am cercetat
atât cuprinsul său, cât şi forma ei şi am aflat că şi una şi alta sunt corespunzătoare
şcoalelor nostre, şi aşa pot avea nădejde, că ea înde obşte pentru înmulţirea
cunoştinţelor şi întărirea în religiozitate şi moralitate a tinerimii nostre şcolare va
aduce folosul dorit, cât şi îndeosebi pentru învăţarea Gramaticei şi peste tot a
limbii nostre - care este una din cele mai de frunte obiecte de învăţământ - va
împlini o lipsă şi trebuinţă de mult simţită. Pentru aceea recomand Preacinstiilor
şi Cinstiilor Voastre ca Inspectori de şcoală districtuali sau locali, cartea aceasta
cu acel adaos, ca să stăruiţi a se introduce prin învăţătorii noştri respectiv atât în
clasa doua şi a treia a şcoalelor capitale, cât şi în ale şcoalelor populare, ca o carte
şcolară şi ca o carte dec cetire, ce se poate continua spre folos cu elevii, care au
învăţat Abecedarul profesorului Zaharia Boiu ... Din şedinţa consistorială ţinută
în 9 Decembrie 1865. Al Vostru Tuturor. De tot binele voitoriu, Andrei,
Arhiepiscop şi Mitropolit". 14
În circulara transmisă "către Inspectoratele şcolare districtuale din
Arhidieceza noastră română de Religie greco-răsăriteană în Ardeal, se
menţionează: "Şi cu acest prilej recomand Preacinstiilor Vostre, ca în
coînţelegere cu bărbaţii noştri de încredere şi cu întreg clerul şi poporul nostru
credincios, precum şi cu reprezentanţii noştri confesionali şi cu învăţătorii ... să
stăruiţi a susţine şi desluşi folosul şcoalelor confesionale, şi acela de a le ţine în
ordine bună, şi cu învăţători a-i înzestra cu lefe potrivite, căci altcum statul prin
comunele politice le va face lor şcoli şi le va pune învăţători rară să le întrebe pe
ele ... " Sibiu, 21-lea Iulie 1969, Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei. Din acest
Circulariu să se dea câte un exemplar la fiecare parohie, spre a lua la cunoştinţă
preoţii şi învăţătorii, precum şi bărbaţii confesionali de încredere" 15 • Peste un an,
se adresează din nou Inspectoratelor districtuale de şcoale din Arhidieceza
13
14
15

Arhivele Naţionale Covasna, fond Parohia Ortodoxă Cematul de Jos, d. 13/1865, f. l.
Ibidem, f. 2.
Idem, fond 167, d. 17/1869, f. 6.
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noastră greco-răsăriteană în Ardeal, cu unnătoarele precizări: "Consistoriu nostru
arhidiecezan din privinţa la înaintarea şi perfecţionarea tot mai mare a trebei
nostre şcolare a aflat de bine în şedinţa sa de astăzi a aduce din nou la cunoştinţa
Preacinstitelor Vostre următoarele dispoziţiuni privitoare la şcoalele nostre
confesionale şi a vă îndatora cu strânsa lor pândire, şi adică Preacinstiele Vostre
să îngrijiţi: 1 ca prelegerile în şcoalele nostre populare să se înceapă regulat cu 1
Octombrie stil vechi şi să dureze 8 luni în sate, iar în cetăţi cel puţin 9 luni; 2. Ca
un învăţător să nu aibă în şcoala sa peste 80 de copii, iar în comunele ar fi mai
mulţi de 80 de copii harnici de şcoală, acolo să se alegă pe lângă învăţător şi un
adjunct; 3 numai unde se poate să se instueze copii deosebit de copile; 4. Elevii să
fie proveduiţi (asiguraţi - n.n.) cu toate cărţile prescrise în instrucţiunea pentru
învăţătorii populari din anul 1869, şi pentru aceasta să faceţi pe învăţători
răspunzători, şi cu ocaziunea vizitării şcoalelor să aveţi deosebită priveghere, ca
toţi şcolarii să aibă toate cărţile prescrise, şi să îndemnaţi pe părinţi a nu cruţa
crucierii (bani - n.n.) spre înzestrarea copiilor lor şcolari cu cărţile necesare; 5
şcolile să fie înzestrate cu table, şi încet să poată şi cu cele mai de lipsă mijloace
de instrucţiune; 6 în fiecare comună să se înfiinţeze şcoală de pomărit şi de
gimnastică; 7. Şcoala de repetiţiune să se ţină regulat, şi în fine, comunele nostre
bisericeşti, care au încăperi destul de spaţioase pentru şcoală, să încunoştiinţeze
pe antistiile (conducerile- n.n.) comunale, cum că sunt aplecate a primi în şcoala
lor şi copii de alte confesiuni, însă aşa, ca unor asemenea copii de altă confesiune
învăţământul religiunei să se predee de către preotul lor respectiv. Aducându-Vise aceste dispoziţiuni din nou la cunoştinţă Preacinstiilor Vostre, nu poate lăsa
Consistoriu nostru arhidiecezan nici cu această ocaziune a nu Vă pune la inimă
datorinţele ce le aveţi faţă de şcoală, precum şi responsabilitatea cea grea, ce aţi
luat asupra Voastră faţă de viitorul bisericii şi naţiunii noastre, şi a vă sfătui cu
toată seriozitatea ce o pretinde importanţa cauzei, să vă căutaţi a vă îndeplini
datorinţele şi a stărui, ca şi preoţii şi învăţătorii noştri să răspândească strâns toate
ordinele nostre în causă şcolară, căci numai aşa lucrând vom putea vedea şcolile
noastre înflorind din ce în ce tot mai mult şi cu ele şi starea poporului nostru
credincios Din şedinţa consistoriului arhidiecezan ~- or. Ţinută în Sibiu în 1-3
Septembrie 1870, Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei" 6 .
În toamna a aceluiaşi an, "din însărcinarea Excelenţei Sale Părintelui
arhiepiscop, Nicolau Popeea, Vicar arhipiscopesc", transmite o circulară tuturor
parohiilor ortodoxe din Ardeal, prin care se solicită sprijin pentru repararea
bisericii şi şcolii confesionale din "Sân Giorgiu în Treiscaune": "Nr. Cons.
94411870. Preacinstiţilor Părinţi Protopopi! Cinstiţi Părinţi Administratori
protopopeşti! Cinstită preoţime! Şi iubitorilor creştini din Arhidieceza română
greco orientală a Ardealului! Creştinii noştri din comuna Sân Giorgiu în
16

Idem, d. 18/1870, f. 1O.
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văzând că biserica lor e atât de ruinoasă, încât rară periclitarea
chiar a vieţii nu se mai poate întrebuinţa, de asemenea şcoala lor e atât
de mică şi întunecoasă, încât numai cu greu se mai pot ţine prelegeri cu copiii, au
hotărât în sinodul lor parohial edificarea de nou atât a bisericii, cât şi a şcoalei,
adunând spre scopul acesta după putinţă o cantitate oarecare şi o sumuliţă
frumoasă de bani, şi aşternând planurile acestor zidiri dimpreună cu preliminariul
speselor (proiectul de deviz- n.n.) Consistoriului nostru spre aprobare şi roagă,
ca acest Consitoriu să opereze pe calea cea mai potrivită un ajutor de la creştinii
noştri din Arhidieceză la întreprinderea aceasta.Consistoriu nostru arhidiecezan,
pe de o parte convingându-se din relatările lor şi a Părintelui Protopop respectiv
despre zelul, ce îl au aceşti creştini pentru biserică şi şcoală, şi prin aceasta pentru
luminarea lor, iar de altă parte aflând planurile acestea de bune, le-au şi aproba,
hotărând ca pentru ajutorarea lor în cele ce le mai lipsesc, să se facă o colecte ce
bani în întrega noastră Arhidieceză.
Ştim cu totii lubitilor! Între ce împrejurări critice au trăit confratii noştri

Treiscaune

sănătăţii şi

din tinutul Secuimei şi trăiesc încă şi până în ziua de azi. Cu totii simtim
dăunătoarele urme, ce le-au lăsat injluientele timpurilor de mai înainte asupra
credincioşilor noştri din Secuime. Nicăieri nu este atât de amenintată
nationalitatea şi confesiunea noastră, ca acolo. Să prevenim deci Iubiţilor"
pericolul acesta ce ne ameninţă cu pierderea unui membru însemnat din trupul
bisericii şi naţiunii noastre, dând bucuros filerul nostru fraţilor, care doresc
înaintarea bisericii şi şcoalei lor, dar le lipsesc mijloacele. Punctul principal al
ţinutului Secuimei este opidul Sepsi Georgiu. Veniţi dar cu toţii pe aceşti fraţi ai
noştri să-I ajutăm în nobila lor întreprindere, ca prin aceasta să se îmbărbăteze şi
ceilalţi creştini din Secuime spre astfel de întreprinderi. Părinţii protopop sun
însărcinaţi, ca adunând din tractul lor bănişorii, ce îi vor da creştinilor noştri spre
scopul acesta, să-I înainteze acestui Consistoriu cel mult până în luna lui martie
1871, de unde apoi se vor trimite comunei amintite spre aşi putea la primăvara
viitoare începe zidirile. Sibiu, din şedinţa Consistoriului arhidiecezan ţinută în 23
Noiemvrie 1870. La însărcinarea Excelenţei Sale Părintelui arhiepiscop, Nicolau
Popeea, Vicar arhipiscopesc". 17

Mitropolitul Alexandru Sterca Şulutiu şi învăţământul greco-catolic din
Transilvania
Un rol deosebit în organizarea şi funcţionarea învăţământului confesional
greco-catolic din Transilvania, I-au avut mitropoliţii Blajului şi, în mod deosebit,
mitropolitul Alexandru Sterca Şuluţiu. Redăm, în acest sens câteva documente
semnate de acest mare ierarh ardelean. Astfel, în circulara nr. 535, din 23 iunie
1857, semnată de mitropolitul Blajului, Alexandru, se spune: "Onorate în
17

Ibidem, f. 14.
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Christosu Frate! Făcându-se referire la actul normativ nr 6813/776, din 1856,
referitor la funcţionarea învăţământului", în circulară se spune: "Deosebi te vei
îngriji cu toată energia: 1.ca în toate comunele să se întemeieze şcoli bune şi după
numărul pruncilor de ajuns, iar când comuna nu ar fi în stare de a-şi ridica şcoală,
pruncii să se îndatorească a umbla la şcoala vecină; 2. Ca pruncii şi pruncele de la
6 la 12 ani, să se silească a umbla la şcoala ordinară, la şcolile de la oraşe în 1O
luni, începând ci 1 Noiembrie până la ultima zi a lunii August, pentru şcolile de la
sate în 9 luni, până la începutul lui Iulie, în lunile de iarnă până la începutul
lucrului la câmp, în toată ziua ţinându-se câte 5 ore de învăţătură, 3 înainte şi 2
după amiază; 3. Cei eşiţi de la şcoala ordinară se vor îndatori până la 15 ani a
cerceta şcoala de repetiţiune, sub care se cuprind şi învăţare de meserii, până la
împlinirea uceniciei".
Se fac apoi precizări privind: "primirea pruncilor la şcoală, acordarea
scutirilor, ţinerea progresului la învăţătură, împiedicarea lenevirii de la şcoală,
întemeierea de fundaţii scolastice, pentru ajutorul pruncilor săraci". În încheiere,
preoţii erau sfătuiţi să se implice în organizarea şi desfăşurarea procesului de
învăţământ, fiecare preot "să se silească cu toate puterele a pune în lucrare,
îndatoriile Frăţiei Tale sunt de a vizita mai des şcoala, şi orice ar fi de îndreptat a
îndrepta, şi în cazul când îndreptarea Frăţiei tale ar fi fără de folos, şi nu s-ar băga
în samă, să ceri o mână de ajutor de la puterea politică (administrativă- n.n.),
care întocmai e însărcinată cu privegherea peste Şcolile populare şi cu influenţa
în toate câte se poftesc la cercetarea regulată a şcolii şi la morala şi cultura
poporului". 18 Într-o circulară din septembrie 1857, episcopul Alexandru al
Blajului dispunea: să se facă conscrierea tuturor pruncilor şi să se "arate lipsa de
cărţi pentru pruncii săraci", aceştia urmând a primi cărţi gratuite din partea
episcopiei. 19
Printr-o altă circulară din mai 1858, episcopul şi mitropolitul Alexandru al
Blajului, reamintea preoţilor parohi, conţinutul ordinul emis de "Înaltul ministeriu
de Culte şi de Învăţământ nr 6813, din 13 mai 1857, prin care se îndatoresc toate
comunele săteşti a ridica şcoli populare, şi părinţii a-şi trimite pruncii la şcoală,
hotărându-se deodată şi pedepsele, cărora sunt a se supune atât părinţilor, care nu
şi-ar trimite pruncii la şcoală, cât şi pruncii, care s-ar lenevi a frecventa şcoala".
Preoţii erau îndemnaţi a priveghea modul cum se aplică aceste prevederi şi a
"răspunde exact" la Blaj, pentru ca astfel mitropolia va cunoaşte "pe deplin"
situaţia din întreaga Transilvanie. 20

18
19

20

Idem, fond Protopopiatul Greco-Catolic Poian, d. 40, f. 20.
Ibidem, f. 22.
ldem, d. 45, f. 30.
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Din reglementările referitoare la organizarea şi funcţionarea şcolilor
confesionale ortodoxe din Transilvania
Prin circulara nr. 171111873, semnată de Nicolae Popeea, arhimandrit şi
episcop vicar, trimisă tuturor "Inspectoratelor districtuale ale şcoalelor
confesionale greco-ortodoxe din Arhidieceza Ardealului", se solicita preoţilor
protopopi, în calitatea lor de inspectori ai şcolilor confesionale din protopopiatele
pe care le administrau, următoarele: să îndeplinească obligaţiile ce le reveneau pe
linia şcolilor confesionale transmite prin circulara nr. 351 din 27 martie 1869,
emisă în conformitate cu prevederile art. 38 din Legea şcolară emisă în 1868; să
se îngrijească ca de timpuriu să se conscrie prin parohii locali cu cea mai mare
acurateţe toţi copii obligaţi la învăţământul de ambele şcoale, de la 6-12 ani,
pentru şcoala de toate zilele, şi de la 12 -15 ani pentru şcoala de repeteţiune. Vei
avea grijă - se spune în documentul respectiv - ca "Dumineca înainte de 1
octombrie, în 30 septembrie, să se publice în biserică, că la 1 octombrie, adică în
ziua următoare, luni, se va începe învăţământul în şcoalele noastre confesionale;
vei îngriji ca tot în această Duminecă de 30 septembrie stil vechi, să se ţină şi
şedinţa Comitetului parohial, care este invitat să ia în serios consultarea treburilor
şcolare şi să-şi îndeplinească agendele (prerogativele- n.n.) sale.
Învăţătorilor li se cerea ca, la sfărşitul primei săptămâni de şcoală, să
întocmească lista elevilor absenţi, pe care să o predea preotului paroh,
preşedintele Comitetului parohial. Acesta urma să desemneze doi membri ai
Comitetului parohial care care să se deplasese la locuinţele copiilor care nu au
fost la şcoală lămurindu-i pe părinţii acestora "cu vorbe frumoase să transmite
copilaşii lor la şcoală, căci aceasta este spre binele şi folosul copilaşilor şi al
părinţilor" - deoarece nefrecventarea şcolii era pedepsită şi de legea şcolară în
vigoare, preoţii erau îndemnaţi să predea lista elevilor absenteişti şi conducerii
"comunei politice, spre pedepsirea celor care nu împlineau legea", banii rezultaţi
din amenzile aplicate, urmând a fi folosiţi pentru nevoile şcolii. Despre modul de
îndeplinire a tuturor acestor obligaţii, care făceau parte din principalele
răspunderi ale preoţilor, protopopul urma să raporteze periodic. 21
În circulara nr. 214/1877, emisă din Breţcu, la 15 Decembrie 1877, de către
protopopul Spiridon Dimian, se fac următoarele precizări: "Onoraţilor Parohi şi
Onoraţi membrii ai Comitetelor parohiale. Timpul ne sileşte să ne (grăbim), deşi
suntem în mii de lipse şi necazuri, însă timpul cere să fim activi, să ne ajutăm pe
noi şi atunci şi Dumnezeu ne va ajuta. Să facem tot ce putem spre înaintarea
biserici şi şcoalei noastre, să scoatem tot ce s-au făgăduit de bună voie, ... să ne
interesăm mai mult ca până acum şi să nu lăsăm ca sfaturile cele bune şi
folositoare ale Prea Veneratului Consistoriul să nu rămână numai pe hârtie ci să
le împlinim cu toată scumpătatea. La anul 1876 în sinodul presbiteral s-au hotărât
21

Idem, fond Parohia Ortodoxă Covasna, d. 1, f. 8.

98
https://biblioteca-digitala.ro

"Acta Bacoviensia"- Anuarul Arhivelor Naţionale

Bacău,

nr. XIV /2019

Wlanim ca pentru creşterea fondurilor prosbiterale să se facă colecte în 3
duminici, sau serbări şcolare în fiecare parohie" Aceste hotărâri nu s-au realizat,
şi nici cele privind sporirea fondurilor şcolare. 22
După legile şcolare, în a doua jumătate a sec. al XIX-lea, "şcoala de la
oraşe ţine 9 lWli, iar cea de la sate 8 1Wli.23
Obiecte de studiu şi manuale şcolare
În anul 1877, protopopul Spiridon Damian, atrăgea atenţia asupra faptului
că este imperios necesar "să se respecte ordinul Ministrului Regesc Ungar de
Culte referitor la interzicerea WlOr manuale şcolare, cu scopul ca nu cumva vreWl
învăţător să cadă în is~ităA de a se folosi de acele cărţi oprite, în prelegerile pe care
le dau elevilor lor" 4 • In anul şcolar 1861/1862, elevii Şcolii confesionale
ortodoxe din Breţcu au studiat: Citirea, Caligrafia, Istoria şi Religia, la care se
adaugă "Morala, sau Purtarea", notată cu calificative "bWlă", "rea" şi "de
mij loc"25 .
Într-o "informare despre Şcoala Populară Greco-Răsăriteană din Poiana
Sărată", semnată de învăţătorul Procopie Deak, în anul 1862, este menţionată
"sinoptica despre obiectele propuse", respectiv: Catehismul mic, Istoria biblică,
Gramatica Românească, Bucoavna, Vocabulariu, Abecedariu, Scrierea română şi
germană, Istoria morală. În acel an şcolar au fost înscrişi 48+13 elevi 26 • În 23
noiembrie 1878 şi în 1O ianuarie 1879, vicarul arhiepiscopesc Nicolae Popeea,
solicită să se aducă la cunoştinţa învăţătorilor, faptul că manualele de Istoria şi
Geografia Ungariei, de Nicolau Papp, tipărite la Braşov "sWlt şi rămân prin
aceasta în toate şcolile noastre poporale greco-orientale în toată Arhidieceza" 27 .
Prin circulara semnată de Nicolae Popeea, în 19 mai 1888, se comWlică că
"Înaltul Minister Regesc Ungar de Culte şi Instrucţiuni" cu ordinul nr. 2922 din
20 martie 1888 a interzis folosirea în şcolile din Ungaria, printre altele, cărţile
"Elemente de geografie comparativă", de Samuil V. Iosepescu, editată la
Cernăuţi, în anul 1882 şi "Curs elementar de istorie elementară", de Ioan
Mărăscu, editat la Bucureşti 28 .
Lista manualelor didactice admise de Consistoriul Arhidiecezan spre a fi
întrebuinţate în şcolile confesionale greco-ortodoxe române din arhidieceza
Transilvaniei, la sfârşitul secolului al XIX-lea, cuprinde W1 număr de peste 60 de
titluri, de la clasa I-a până la clasa a V-a, printre acre se regăsesc: Abecedar, Curs
22
23

24

25
26
27

28

ldem, d. 1, f. 46-48.
Ibidem, f. 42.
Ibidem, f. 49.
ldem, fond Parohia Cematul de Jos, d. 6/1862, f. 1-4.
Ibidem, f. 27-32
ldem, fond 169, d. 6, f. 21.
ldem, fond Parohia Cematul de Jos, d. 34, f. 5.
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practic de limbă maghiară, Legendar (dicţionar - n.n.) maghiar-român pentru
şcolile populare, Carte de Cetire, Aritmetica, Limba maghiară, Curs practic de
limbă română, Curs practic de Aritmetică, Limba română, curs metodic de
gramatică românească, Geografia patriei şi elemente de geografie universală,
Manuale pentru Religie, Istoria biblică, Catehism, Curs practic de Istoria
Ungariei, Fizică şi Chemie pentru şcolile poporale, Elemente de fizică pentru
şcolile poporale, Curs practic de economie raţională. Nume de autori mai
cunoscuţi: Ioan Stroia, Ioan Dariu, Matei Voileanu, Nicolae Sulică, Ilarion
Puşcariu, Zaharia Boiu, Iuliu Vuia ş.a. 29 •
Reglementări

ale mitropoliilor ortodoxe şi greco-catolice, rteferitoare la
confesionale
În februarie 1901, protopopul Dimitrie Coltofeanu, din Breţcu, cere un
răgaz pentru strângerea, prelucrarea şi înaintarea situaţiilor statistice referitoare la
starea învăţământul confesional ortodox din protopopiatul Treiscaunelor şi îşi
exprimă intenţia de a se pensiona. În răspunsul său din 6 martie 1901,
mitropolitul Ioan Meţianu, ţine să-i transmită următoarele sfaturi: " .. .iar pe de altă
parte, că Te ocupi cu intenţiunea de a Te retrage de la conducerea
protopopiatului, venim a- Ţi răscrie, că pentru înaintarea datelor statistice Ţi se
acordă respirul cerut; despre retagere, Ţi se recomandă părinteşte, să nu te mai
ocupi cu asemenea intenţiune, ci să cauţi tot mai bine de sănătate, punându-ţi
speranţa în Dumnezeu, şi să rămâi şi mai încolo în frumoasa demnitate
protopopească, stându-ţi în voie a Te ajuta în oficiu (protopopesc - n.n.) şi cu
careva dintre preoţii mai distinşi ai Tractului" 30 .
În 23 decembrie 1878, prin circulara nr. 949/şcolar, "se provoacă toţi
românii din Arhidieceză ca să facă colectă pentru ajutorarea girnnaziilor noastre
din Braşov, Brad şi alte şcoli sărace ale nostre", sumele urmând să fie trimise la
Sibiu. P. 62. În aceeaşi zi, prin altă adresă se solicită urgentarea trimiterii "datelor
statistice despre şcoalele noastre confesionale române şi despre starea lor pe anul
şcolar 1877/1878". Cu aceeaşi ocazie urma să se transmită următoarele date: câte
comune sunt cu şcoală; câte comune nu au şcoală confesională; câte şcoli s-au
închis; câte şcoli s-au înfiinţat; dacă în localitate există vreo şcoală comunală;
dacă statul a înfiinţat vreo şcoală în localitate31 •
Printr-un chestionar, întocmit de protopopul Spiridon Damian, se urmărea
cunoaşterea informaţiilor referitoare la: existenţa şcolii, numărul de elevi, pe
vârste şi pe sexe, numărul elevilor care frecventează cursurile şcolare, dacă şcoala
funcţionează într-un local propriu sau într-unul închiriat, dacă sala/sălile pentru
funcţionarea şcolile

29
30
31

ldem, d. 42, f. Il.
Idem, fond Parohia Covasna, d. 1, f. 8.
Ibidem, d. 6, f. 62.
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necorespunzătoare, dacă există şcoală

pentru

repetiţie, câţi învăţători calificaţi există, dacă există grădină şcolară şi bibliotecă
parohială, câţi

elevi urmează cursurile "şcolilor străine" şi câţi dintre aceştia
la orele de catehizare, date despre şcolile de stat din localităţi (cu limba
de gredare maghiară), salariile învăţătorilor şi sursele de acoperire a acestora,
ş.a. .
Spre deosebire de Biserica ortodoxă, unde directorii şcolilor confesionale
erau preoţii parohi, prin circulara 35111858, episcopia greco-catolică a Blajului
comunica faptul că "în toate şcolile populare să se aleagă un Inspector civil, adică
mirean, bărbat înţelept, priceput la lucru, şi cu o purtare morală bună, care să fie
capabil de a putea ţine ordinea cea bună în tot cuprinsul anului scolastic şi a
promova cursul învăţăturilor". 33

participă

Controale şi inspectii ale forurilor şcolare superioare
La începutul secolului XX, în anul 1901, Consistoriul arhidiecezan din
Sibiu trimite conducerii Protopopiatului Treiscaune, raportul conţinând
concluziile unui control efectuat în toate şcolile confesionale din protopopiat,
document care redă o imagine cuprinzătoare şi realistă a stării învăţământului
confesional ortodox din judeţul Treiscaune. Pentru conţinutul său informativ,
redăm integral conţinutul documentului amintit (vezi Anexa). Concluzia
raportului este: "0 îndreptare se poate face numai îndepinindu-şi cu toţii, de sus
până jos, cu tot zelul, cu toată stăruinţa toate îndatoriile ce le impune chemarea,
altcum nu se va putea ajunge, la nici un rezultat favorabil. Sibiu, din şedinţa
Consistoriului arhidiecezan, la Senat şcolariu, ţinută la 18 Ianuarie 1901. Ilarion
Puşcariu, Vicar arhiepiscopesc"34 .
Un tablou sumbru al şcolilor greco-catolice din protopopiatul Trescaunelor,
rezultă din scrisoarea semnată de mitropolitul Ioan Vancsa, trimisă preotului
Moise Boeriu din parohia Ghidfalău. Situaţia este semnalată într-un act de control
din partea delegaţilor Ministerului Cultelor şi Învăţământului. Din document
rezultă că şcoala din Aita Seacă funcţiona "într-o chilioară ruinată",
neîncăpătoare pentru cei 26 de elevi greco-catolici obligaţi a frecventa cursurile
şcolii. În aceeaşi situa\ie se aflau şcolile confesionale greco-catolice din Ghelinţa,
Lisnău, Poian şi Turia 5•
Statistici confesionale şi şcolare româneşti, din sud-estul Transilvaniei
Cercetarea arhivelor bisericeşti, oferă posibilitatea cunoaşterii unor aspecte
interesante despre viaţa cotidiană, organizarea comunitară, funcţionarea
32
33
34
35

Idem,
Idem,
Idem,
Idem,

fond
fond
fond
fond

Parohia Cernatul de Jos, d. 40, f. 1O.
Protopopiatul gr-cat. Poian, d. 45, f. 34.
Protopopiatul Oituz, d. 8/1901, f. 2-4.
Protopopiatul gr-cat. Poian, d. 88, f. 4.
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identitare, în mod deosebit a bisericii şi a şcolii, activitatea liderilor
locali "popa şi domnul învăţător", dar şi despre structura demografică a
comunităţilor cercetate. În acest sens, redăm în continuare o serie de date
statistice referitoare la credincioşii ortodocşi români din parohiile Covasna şi
Zăbala, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Din aceste informaţii, rezultă
că în anul 1878, în Covasna trăiau 210 familii de români ortodocşi, cu 811
suflete, din care 419 erau bărbaţi şi 392 femei (o familie avea atunci în medie 4
membri). În acelaşi an, la Zăbală trăiau 59 de familii de credincioşi români
ortodocşi, cu 277 suflete, din care 147 bărbaţi şi 130 femei (aici o familie avea
atunci în medie aproape 5 membri). În satul Pava, trăiau la acea vreme 11 familii
de români cu 47 de suflete (23 bărbaţi şi 24 femei), iar în Pachia, erau atunci doar
4 familii de români, cu şase suflete (5 bărbaţi şi o femeie). În anul respectiv, în
Covasna, s-au născut 32 persoane (14 băieţi şi 18 fete) şi au murit 15 persoane (6
bărbaţi şi 9 femei), iar în Zăbala, s-au născut nouă persoane, şi tot atâtea au
decedat. Aproximativ aceleaşi valori, ale sporului natural, se înregistrează în
întreaga perioadă, 1876-1880.
Interesante sunt şi cifrele statistice referitoare la populaţia şcolară
românească din aceste localităţi (copii între 6-12 ani), şi cele privind frecventarea
cursurilor şcolilor confesionale ortodoxe, şcoli susţinute financiar de către
comunităţile parohiale ortodoxe. Astfel, în Covasna, în anul şcolar 1878/1879,
trăiau 114 "prunci harnici de şcoală", din care, 58 băieţi şi 56 fete, iar în Zăbala
28 de copii de vârstă şcolară, din care, 14 băieţi şi 14 fete. În acest an şcolar,
frecvenţa a fost bună, la Covasna, din cei 114 copii de vârstă şcolară, au
frecventat cursurile 98, iar la Zăbala, toţi cei înscrişi în cataloage. Nu aceiaşi bună
frecvenţă s-a înregistrat la cursurile de catehizare, organizate cu absolvenţii şcolii
primare, aceasta deoarece, din totalul celor 118 "tineri obligaţi a merge la
catehizare", în anul şcolar 187811879, din Covasna, doar 53 au a participat la
cursurile respective. Cauza acestei slabe participări, o constituia faptul că tinerii
însoţeau părinţii la păşunatul oilor, iar multe fete erau angajate ca menajere
("servitoare", după expresia din timpul).
O frecvenţă mult mai slabă, s-a înregistrat în anul şcolar 1880/1881 când,
din 85 de copii de vârstă şcolară existenţi în Covasna, au participat la cursuri doar
45. Din rubrica "observaţii", unde sunt menţionate cauzele acestei situaţii, rezultă
că 21 de copii erau plecaţi în România (din care 6 în Brăila), iar 17 au decedat
(este posibil în urma unei epidemii). Să menţionăm că în acei ani la Covasna şi
Zăbala a fost preot Nicolae Comşa, iar învăţători, Gheorghe Furtună, Ioan Grind
şi, după plecarea acestuia, Ioan Niţiu, iar la şcoala confesională din Zăbala, era
învăţător Nicolae Solomon. Anul şcolar începea toamna, de regulă la 1 octombrie
şi se termina primăvara, de regulă la sfârşitul lunii mai, cu un examen susţinut în
prezenţa protopopului judeţului, în calitatea acestuia de inspector şcolar pentru
şcolile confesionale ortodoxe. Cheltuielile de deplasare ale protopopului, la toate
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şcolile

confesionale ortodoxe din "Tractul Treiscaunelor" - deplasare care se
pe baza unei planificări comunicate din timp - erau suportate de către
fiecare comunitate parohială. 36
"În urma Graţiosului Decret Gubemial de la 15 octombrie 1852 - se spune
într-o circulară a Episcopiei greco-catolice de la Blaj, din decembrie 1854 urmează să trimiţi alăturat două tabele pentru Şcoalele Populare din Tractul
Frăţiei tale ... însemnând într-însele după rubricile respective, numărul sufletelor
peste tot (numărul total al sufletelor - n.n.), numărul pruncilor şi al pruncelor
abili de şcoală, precum şi dacă este în loaclitate şcoală, sau nu este ... " 37 . Ca
urmare a acestei circulare, Protopopul greco-catolic al Treiscaunelor, cu sediul în
Poian, întocmeşte următorul "conspect tabular al şcolilor populare pe anul1855".
făcea

Parohia
Turia de Jos
Arcuş

Baraolt
Ghelinţa

Ghidfalău

Ilieni
Valea Crişului
Lemn ia
Lisnău
Boroşneul

Mare

Poian

Numele preotului
Ioan Solnoi
vacant
Andrei Todor
Georgiu Solnai
M. Boer
Andrei Solnoi
vacant
Ioan Stoica
Ioan Boer
Ioan Boer
A. Boer

Nr. familii
34
26
20
50
15
38
10
38
50
15
28

Nr.

credicioşi

220
163
116
250
40
120
40
112
225
114
115

Nr. prunci
23
19
17
25
5
17
9
20
38
12
21

Din cele 11 parohii greco-catolice ale Protopopiatului Poian, doar la Poian
şi Lisnău existau şcoli confesionale, ceilalţi 147 de copii români de confesiune
greco-catolică, învăţau la şcolile de stat în limba maghiară, această stare de fapt
contribuind la accentuarea procesului de maghiarizare 38 . Dintr-o situaţie
statistică, întocmită în anul 1855, rezultă că la acea dată, existau credincioşi
greco-catolici români şi în Aita Seacă- 20 de familii, Valea Zălanului - 30 de
familii, Ojdula - 1O familii (marea majoritate a românilor din localitate erau
ortodocşi), Chilieni- 5 familii ş.a. 39 .
Informaţii

despre

funcţionarea

şcolilor

confesionale ortodoxe

şi

greco-

catolice din judeţul Treiscaune
Dintr-un extras din Protocolul Parohiei ortodoxe Breţcu, referitor la şcoala
confesională, aflăm că în anul şcolar 1840 au absolvit Şcoala confesională din
36
37
38
39

Idem, fond Parohia Covasna, reg. 1, f. 36/37 şi fond Protopopiatul Oituz d. 7/1891, f. 4/32.
Idem, fond Protopopiatul gr-cat. Poian, d. 24, f. 25.
ldem, d. 33, f. 5.
Ibidem, f. 3.
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Breţcu 23 de elevi, din familiile Dimian, Grosu, Gociman, Renţea, Fenechiu,
Negrea, Boldea, Popp, Dregan, Bodeanu, Teacă, Cozneanu, Zemescu, Stanciu. În
acel an, Citirea şi Caligrafia s-au predat la toate cele trei clase de studiu (clasa I-a,
a II-a şi a III-a), iar Aritmetica şi Compunerea, doar în clasa terminală. Nu se
acordau note, ci doar calificative, majoritatea elevilor din Breţcu, obţinând în acel
an de studiu calificativul "bun, bine", inclusiv la Purtare. 40
În anul şcolar 1858/1859, în parohia greco-catolică Poian, erau 21 de elevi
de vârstă şcolară, din familiile: Opra, Bokor şi Todor. În acelaşi an, în parohia
greco-catolică Ghelinţa, erau 55 de copii de vârstă şcolară, din familiile: Kozma,
Cseh, Szabo, Vajna, Palko, Geza, Kovacs, Tomasevski, Nagy, Barbuly, Negro,
Papp, Kritsin, Lukats, Farago, Kerekes, Abraham, Farkas, Kotsis, Kadar, Finta,
Veres, Roska, Segeti, Tuşa ş.a. 41
Din Catalogul "de clasificare pentru tinerimea umblătoare la Şcoala
comunală din oraşul Breţcu, în semestrul de iarnă 186111862", rezultă că în acel
an au frecventat Şcoala confesională ortodoxă din Breţcu, 95 de elevi, având
vârsta între 6-13 ani, din familiile: Dimean, Renţea, Verzea, Furtună, Grosu,
Boroş, Zămescu, Vrânceanu, Preda, Teacă, Gociman, Tătaru, Budeanu, Veveriţă,
Moldoveanu, Popescu, Fenechi, Hulpoi, Popană, Mămoiu, Ciurea, Bejan,
Ţuţuianu, Cojocaru, Comăneci, Stanciu, Vlej, Păvălucă, Vatră, Dobrin, Doroftei,
Coltofeanu, Crintea, Pascaru, Râu, Creţu, Cărăuşu, Ianoşi, Crintea ş. a Din
ordinul protopopului, din 26 februarie 1962, elevele s-au transferat la "Şcoala de
42
fetiţe" • "Catalogul care arată numele lipsătorilor în anul şcolar 1861/1862 a
şcolarilor de lege greco-răsăriteană din comuna Covasna", cuprinde numele a 52
43
de elevi, document semnat de învăţătorul Alexie Grindeanu. "În anul acest
(1862- n.n.) au fost 80 de şcolari meniţi a umbla la şcoală şi s-au adunat din
această sumă 59, din care se clasifică aici ... 15". Obiecte de studiu: Cetire,
Aritmetică, Gramatică, Istorie, Bucoavna. Examenele au fost susţinute: La Citire,
atât cu alfabet latin, cât şi cu "litere bisericeşti şi chirilice"; la Gramatică,
articolul, substantivul şi adjectivul; la Istorie, subiectele de examene din
"Testamentul vechi şi din cel nou W', iar din Bucoavnă, printre altele, "psalmii
de seară şi cele 1Oporunci". 44
Din catalogul elevilor din "Kisboroşneu" - Boroşneu Mic, respectiv Valea
Mare, rezultă că în anul şcolar 1862/1862, din totalul de 21 de elevi, 13 au s-au
prezentat la examenul de absolvire. În urma examenului de sfârşit de an, toţi au
fost declaraţi promovaţi. "Răspunsurile şcolarilor 13 la numer au fost
corespunzătoare aşteptărilor noastre", semnează Comisia condusă de protopopul
40
41
42
43
44

ldem, fond Protopopiatul Oituz, d. 211840, f. 17.
ldem, fond Protopopiatul gr-cat. Poian, d. 54, f. 3-5.
ldem, fond Protopopiatul Oituz, d. 611862, f. 1-4.
Ibidem, f. 5.
Ibidem, f. 8.
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Ioan Petric. În total 21 de elevi. La Purtare, sunt calificativele de "Foarte bine,
bine şi binişor" 45 . Cursurile şcolii confesionale din Zagon, au fost absolvite, în
acel an, de 13 elevi, cele ale Şcolii confesionale ortodoxe din Întorsura Buzăului,
de 50 de elevi- aşa cum rezultă din raportul semnat de preotul Alexie Neagovici,
ale Şcolii din Sita Buzăului, de 57 de elevi. În Breţcu, au absolvit şcoala, în anul
1862, 54 de elevi. Răspunsurile şcolarilor au fost corespunzătoare aşteptărilor
noastre", semnează Comisia condusă de protopopii Ioan Petric şi Petru Popp. Au
fost susţinute examene, rezultatele cărora au fost consemnate în "Arătarea despre
studiile făcute de prunci", la obiectele: Istoria biblică, Rugăciunile, Ceaslovul şi
Bucoavna, Aritmetica şi "Slovnirea". Din "Conscripţia pruncilor harnici de
şcoală din oraşul Breţcu", rezultă că în anul şcolar 186111862, au fost înscrişi 202
elevi. 46
În anul şcolar 1860/1861, din totalul celor 94 de elevi (64+30), cele mai
frecvente nume ale "copiilor şi copilelor din satul Zagon şi filia Păpăuţi,
umblători la şcoala greco-orientală, proveneau din familiile: Gavrilă, Neagovici,
Balcan, Macovei, Todor, Şerban, Creţu, Macovei, Lupşa, Mogos, Popovici,
Despa, Bocicor, Lingurar, Pîrvu, Baciu, Poloşan, Popa, Calcea, Gabor, Boricean,
Şoşu, Cosneanu, Soare, Săceleanu, Olteanu, Coman, Olariu, Bercu, Duţu,
Diaconu, Munteanu, Oţelea ş.a. 47 Cele mai frecvente nume ale celor 59 "copii
umblători la Şcoala greco-orientală din comuna Cisboroşneu, în 1860, proveneau
din familiile: Macoş, Răchiţan, Lazăr, Lupşa, Anghel, Boriceanu, Vrânceanu,
Mirică, Constantin, Iuga, Bularca, Moise, Niţu, Marin, Lazăr, Gabor, Stancu,
Pastor, Nagy, Samoilă ş.a. 48
Pe baza prevederilor legii învăţământului din 1868, se comunică limitele de
vârstă, în care copii sunt obligaţi a merge la şcoală, astfel: "Primul an de a merge
la şcoală este acela când băiatul intră în al 7-lea an al etăţii şi se fineşte cu anul
15-lea". Conscrierea pruncilor obligaţi a merge la şcoală, trebuia făcută în
49
concordanţă cu aceste prevederi. "În anul şcolar 1879/1880, conform legilor
şcolare ţ se precizează într-o circulară emisă de protopopul Constantin Dimian prelegerile vor începe în oraşe precum Breţcu, Covasna ~i ?agon cu 3 septembrie
şi în celelalte comune bisericeşti cu 1 octombrie". 5 In şedinţa Consiliului
parohial din Covasna, s-a pus în discuţie posibilitatea ca în anii viitori să fie
angajaţi doi învăţători. După dezbaterile purtate, răspunsul a fost negativ, "fiindcă
copiii obligaţi a merge la şcoală au scăzut de la 120 la 60", şi fiindcă "oamenii au

45
46
47
48
49
50

Ibidem, f. 6.
Ibidem, f. 35-36.
Ibidem, f. 37-38.
Ibidem, f. 39-40
ldem, fond 169, d. 6, p. 63.
Ibidem, f. 78.
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început a emigra în Dobrogea". 51 În şedinţa comitetului parohial "greco-ortodox"
din Covasna, din data de 31 decembrie 1884, preşedintele comitetului, preotul
paroh Nicolae Comşa, propune "ca în sensul legii scolastice, în fiecare an să se
statorească mărimea unei pedepse pentru lipsirea copilului de la şcoală fără
motiv". 52
În circulara semnată de vicarul arhiepiscopesc Nicoale Popeea, în 30
decembrie 1885, se solicită ca, în consens cu prevederile legii învăţământului din
anul 1876, directorii şcolilor confesionale şi întregul personal al acestora să se
străduiască "a îmbunătăţi pe cât se poate starea sanitară în şcoli şi a ţine cont de
exigenţele neapărate pentru promovarea ei la tinerimea şcolară". 53 Sinodul
parohial din Covasna, întrunit în data de 25 Ianuarie 1909, au luat în discuţie
înaintarea către "Prea Veneratul Consiliul Arhidiecezan să aprobe propunerea ca
"începând cu anul şcolar 1909/191 O să fie predată şcoala statului, din următoarele
motive: Având în vedere că poporenii din Covasna partea cea mai mare sunt
exclusiv mici economi de oi, care ştiut este că sunt foarte strâmtoraţi încât
existenţa lor nu e sigură de azi pe mâne. Având în vedere legea şcolară art.
XXVII din 1907nu putem satisface cerinţele amintitei legi, care deja sub nr.
11111909 Ianuarie 12, suntem provocaţi prin inspectorul de şcoală regesc a
comitatului Treiscaune, să satisfacem sus lăudatei legi. Având în vedere numărul
copiilor obligaţi de toate zilele care este de prezent în suma de 150 şi cea 70-75
de repetiţie, pentru care localul nu mai corespunde, ba cel mult cu începerea
anului şcolar viitor comuna va fi ameninţată cu înfiinţarea celui de al III-lea post
de învăţător. Cum vom putea dar satisface legea pe lângă cele mai mari jertfe
posibile? Când salariile celor doi învăţători nu sunt asigurate nici conform legii
din anul 1893? Având în vedere că statul anume a edificat o clădire la o distanţă
de 250 de paşi aproape de şcoala noastră cu cale, anume ca să încapă şi copiii
noştri ... Predarea şcolii se va face sub următoarele condiţii: Şcoala se predă cu
puterile didactice care sunt în prezent; Vom ruga pe On. Ministerul de culte a
concede (programa - n.n.) două ore pe săptămână pentru limba română.
Totdeauna statul să fie obligat la permutarea ori moartea învăţătorilor actuali a
denumi doi învăţători de lege gr. ortodoxă, care totodată vor servi şi ca cantori" 54 .
Se pare că răspunsul Mitropoliei din Sibiu nu a fost favorabil, deoarece, peste un
an, în şedinţa Comitetului parohial din 16 ianuarie 191 O, "după lungi şi serioase
dezbateri, unanim comitetul a adus următorul concluz; Comunitatea nostră
bisericească gr. ort. Covasna pe viitor va susţine şcoala numai cu un singur
învăţător cu elevii din cursul I şi al II-lea- cu întregirea salariului învăţătoresc şi
ajustarea edificiului şcolar conform legii şcolare din anul 1907 art. 7, fără a
51
52
53
54

ldem, fond Parohia Covasna, d. 1, f. 104.
Ibidem, f. 134.
Ibidem, f. 149.
Ibidem, f. 282-283.
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reflecta (a recurge- n.n.) la ajutoare din altă parte. Postul al II-lea de învăţător cu
elevii din cursul anului şcolar III şi IV să se mijlocească din partea autorităţilor
bisericeşti şcolare confesionale şcolare, la Înaltul Ministerul de Culte, a se alătura
la şcoala de stat din Covasna aflătoare în nemijlocita apropiere pe lângă
considerarea la propuneri şi a limbei române cu elevii de confesiunea şi
naţionalitatea noastră" 55 .
Mitropolia Blajului, în anul 1865, a trimis tuturor parohiilor subordonate,
un formular care cuprindea obligaţiile "comunelor politice" (primăriilor) şi
"comunelor bisericeşti" (parohiilor), de a sprijini docenţii (învăţătorii) şcolilor
greco-catolice, motivându-se că "Starea unui popor, liniştea şi înaintarea binelui
comun atârnă foarte mult de luminarea şi cultura poporului, peste tot".
Principalele obligaţii erau: un salariu de 300 florini, 8 "orgii" de lemne de foc din
pădurea comunală, o locuinţă de serviciu, cu două camere; grădină pentru
legume, de 30 de ari, 80 "metrete" de cucuruz, cinci "punţi" de slănină şi 1O
56
"punţi" de seu".
Desfăşurarea

orelor de catehizare a "tineretului de la şcolile poporale"
Într-o circulară semnată de protopopul Ioan Petric, în anul 1865, se fac
precizări privind desfăşurarea orelor de catehizare. "Veţi binevoi a vedea - se
spune în documentul respectiv - că sunt îndatorat strâns a priveghea cu ţinerea
Catehisaţiunii cu tinerimea de la cele şcoli poporale,... având a întocmi
Conspectele prescrise cu recomandarea acelor preoţi care îşi îndeplinesc cu
scumpătate datorinţele în astă privinţă, spre a fi consideraţi la împărţirea
ajutorului de stat. Deci frăţiile voastre veţi publica aceasta poporului ca să-şi
trimită copii şi copilele regulat la Catehisaţiune dumineca şi sărbătorile, de la
Dumineca Tomii până la Ziua Crucii, căci astfel se va canoni cu ocazia
căsătoriilor de la 5 fl - 1O fl în folosul fondurilor şcolare, poruncile primite până
nu le vor învăţa nu se vor putea cununa, având a plăti parohului pentru toată
prelegerea câte 50 cr." Catehisaţiunea trebuia făcută şi cu elevii de la şcolile
populare 57 •
Organizarea şi desfăşurarea examenelor de sfârşit de an şcolar
Din Breţcu, în anul 1880, protopopul Constantin Dimian trimite următoarea
circulară referitoare la organizarea şi desf'aşurarea examenelor de sfârşit de an
şcolar: "Onoraţilor parohi, Înştiinţându-mă dl. Inspector Regesc Şcolar de acolo,
D-1 Vajna Sandor... că doreşte să aiste la examenele din acest an şcolar, aşadar
frăţiile vostre invitaţi pe Domnia Sa a participa la examen, care se va ţine după
55
56
57

Ibidem, f. 288.
Idem, fond Protopopiatul gr-cat. Poian, d. 73, f. 9.
Idem, fond Parohia Covasna, d. 6, f. 60.

107
https://biblioteca-digitala.ro

"Acta Bacoviensia"- Anuarul Arhivelor Naţionale

Bacău,

nr. XIV/2019

următoarea programă:

Dwninecă 13/25 mai la Mărtănuş; Luni 14/26 mai,
la Covasna, iar după amiaza la Zăbală; marţi 15/27 mai la Păpăuţi şi
Zagon; miercuri 16/28 mai la Boroşneul Mic (Valea Marea- n.n.), joi 17/29 mai
la Întorsura Buzăului şi Sita Buzăului; Vineri 18/30 mai la Cematul Inferior;
Breţcu în iunie. Domnii învăţători să se pregătească cu cele de lipsă pentru
examen". Şi încheie astfel: "Salutare la toţi. Să vă găsesc sănătoşi", Breţcu, 7
mai. 58
La fel proceda şi protopopul Dimitrie Coltofeanu: "Onoraţi parohi ca
directori şcolari locali! Pentru a putea participa şi conduce examenele şcolare de
încheiere - se menţionează într-o circulară din anul 1894 - aflu de lipsă de a vă
comunica următorul program: miercuri 18 mai a.c. (1894) Cematul inferior; joi
19 mai Hăghig şi Belin; vineri 20 mai, Arini şi satul Nou (azi Braşov - n.n);
sâmbătă 21 mai, Dobolii inferior şi Chichiş; dwninecă 22 mai, Băcel şi Lisnău;
luni 23 mai, Dobârlău, Mărcuş şi Teliu; marţi 24 mai; Vama Buzăului şi Întorsura
Buzăului; miercuri 25 mai, Sita Buzăului şi Boroşneul mic (Valea Mare- n.n.);
joi 26 mai, Zagon şi Covasna; vineri 27 mai, Zăbala şi Mărtănuş; sâmbătă 28 mai
Poiana Sărată; dwninecă 29 mai, Breţcu. Circulariul acesta se va comunica
învăţătorilor, învăţătorii făcând manifest şi părinţilor copiilor pentru a asista în
nwnăr cât mai mare la examen. Se recomandă domnilor învăţători a participa la
examenele din comunele vecine". Breţcu 12 mai 1894, Dwnitru Coltofeanu,
protopop". 59 În mai 1881, nu s-au putut ţine la termen examene de sfârşit de an,
la Şcoala de la Întorsura Buzăului, deoarece "şcoala e închisă din cauza morbului
de vărsat". 60
În şedinţa comitetului şcolar din Covasna, ţinută în 5 mai 1887,
preşedintele comitetului aduce la cunoştinţă faptul că. "din cauza lipsei de
doctor ... în partea de jos (a localităţii- n.n.) nu a încetat vărsatul... iar în partea de
sus, între români, este o tuse de care suferă foarte mulţi copii ... şi din aceste
cauze, nu se pot începe prelegerile şi nu se poate ţine nici examenul în acest
dimineaţa,

an"6I.
Pregătirea,

încadrarea

şi

perfecţionarea

pregătirii

profesionale

a

învăţătorilor

În 31 mai 1889, comitetul parohial din Covasna, aprobă al doilea post de
pentru şcoala confesională din localitate, dar cu un salariu nu mai mult
de 100 de florini pe an, aceasta "vreo câţiva ani, până când poporul îşi va reveni
în fire, sau în stare, deoarece starea economilor de oi e vrednică de compătimit,
cu deosebire de când s. a închis vama - poporul a devenit la sapă de lemn, din
învăţător

58

Ibidem, f. 68.
Idem, fond Parohia ortodoxă Breţcu, d. 3, f. 167 şi 145 verso.
60
Idem, fond Parohia Covasna, d. 1, f. 1O1.
61
Ibidem, f. 160.

59
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foarte mulţi poporeni sunt duşi ca servitori în străinătate spre a-şi
pâine de toate zilele". Concursul va avea loc nwnai în anul 1900, printre
condiţiile puse viitorului învăţător era şi aceea ca "după obiceiul de până acwn a
ţine strană (cântări) şi în toate zilele, după cwn cei doi învăţători se vor înţelege
laolaltă" 62 .
În urma demersurilor întreprinse de Mitropolia greco-catolică a Blajului,
Ministerul Cultelor şi Învăţământului din Viena, a aprobat ca pe lângă Institutele
pedagogice pentru pregătirea docenţilor greco-catolici de la Blaj şi Gherla, a
aprobat deschiderea, începând cu anul 1858, a unui curs de doi ani pentru tinerii
care doresc să devină docenţi, pe lângă Şcoala Normală din Năsăud. Pe parcursul
studiilor tinerii urmau să primească stipendii din partea statului. Candidaţii urmau
să prezinte următoarele acte: atestatul din care să rezulte că au absolvit cu succes
patru clase a Gimnaziului inferior, sau cel puţin două clase a "şcolii inferioare
reale", certificatul de naştere din care să rezulte că au împlinit 16 ani, atesta de
bună purtare morală şi "docwnent medical despre starea sănătăţii". 63
Potrivit Ordinul Ministrului Cultelor nr. 59, publicat în "Telegraful
Român", învăţătorii de la şcolile confesionale ortodoxe aveau obligaţia de a
merge la "Kerestur" (Cristutul Secuiesc- n.n.) "spre învăţarea limbii maghiare".
64
În legătură cu "învăţământul obligat al limbei maghiare în şcolile populare
nemaghiare", într-o circulară din vara 1882, Consistoriu comunică protopopilor
obligativitatea ca la încadrare în şcolile confesionale ortodoxe, candidaţii sunt
obligaţi să prezinte "docwnente publice prin care să arate cunoştinţa limbii
maghiare în gradul prescris de lege". Se mai preciza faptul că, "de la 30 iunie a.c.
încoace limba maghiară e obiect obligatoriu al examenului de calificaţiune
învăţătoresc". 65 Printr-o altă circulară, din 22 iunie 1887, semnată de către
protopopul Dimitrie Coltofeanu, din Breţcu, se aducea la cunoştinţa oficiilor
parohiale şi învăţătorilor din tractul Treiscaunelor, faptul că, din iniţiativa
învăţătorilor George Moian şi Candid Muslea din Braşov, se va "deschide în luna
august un curs de industrie de casă, împletituri din paie, papură etc pentru
învăţătorii din tractele învecinate" Cursul care urma să ţină 10-15 zile era
obligatoriu pentru toţi învăţătorii, fiind "în interesul instrucţiunei prin care să
poată orice copil a-şi asigura un venit banal"66 •
care

cauză

căpăta

Asociaţii

profesionale şi conferinte Învăţătoreşti
Reuniunea învăţătorilor români ortodocşi din Districtul X Braşov (18781900) a funcţionat cu 4 despărţăminte, şi anwne: Despărţământul I şi II Braşov,

62
63
64

65
66

Ibidem, f. 179-180 şi 245.
ldem, fond Protopopiatul gr-cat. Poian, d. 45, f. 63.
ldem, fond Parohia Covasna, d. 6, f. 74-75.
ldem, d. 1, f. 114-115.
Ibidem, f. 161.
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III Bran şi IV Treiscaune. Deviza reuniunii, cuprinsă în statutul aprobat în anul
1878, era: "cultura ulterioară pedagogica-didactică a învăţătorilor şi aşa
ridicarea şcolii noastre populare la o stare mai bună şi la o reală (autoritaten.n.) mai mare". În vederea realizării acestor obiective, începând din 1886,
reuniunea şi-a publicat propria revistă, intitulată Şcoala şi familia, la care au fost
abonaţi toţi membrii reuniunii. Între anii 1884-1894, preşedinte al "reuniunii
învăţătorilor din Tractul Treiscaunelor" a fost învăţătorul Gheorghe Furtună din
Covasna, iar între anii 1885-1914, învăţătorul Gheorghe Zaharia din Întorsura
Buzăului. "D-lor învăţători, În urma ordinului Onor Comitetului Central al
Reuniunii învăţătorilor din districtul X Braşov din data de 19 ianuarie a.c. ( 1895
- n.n.) şi în conformitate cu statutele reuniunii, am onoarea a convoca adunarea
generală a Reuniunii Învăţătorilor din despărţământului III Treiscaunelor pe ziua
de luni 27 Faur la Covasna, la ora 1O a.m. cu următorul program: Serviciul divin
şi parastas; Deschiderea şedinţei prin prezidiu; Dezbaterea temelor, prelegeri,
citirea lor; Propuneri de sine stătătoare. Temele date de Onor comitetul central
despărţămintelor spre dezbatere în anul acesta sunt următoarele: A). Care sunt
manualele cele mai practicabile din obiectul Religiunei şi allimbei materne spre a
putea fi folosite cu succes în şcoalele noastre elementare? B). Care ar fi
materialul cel mai potrivit din obiectullimbei maghiare pentru şcoalele noastre,
conform legii şi pătrunderea lui după cursuri şi modul de propunere? C).
Descrierea subiectului, prelegere practică pentru cursul al IV -lea de şcoală.
Deci Dumneavoastră le veţi ceti cu atenţiune aceste teme şi fiecare D.
Învăţător să se pregătească în scris cu una sau două din ele până în ziua adunării
şi în aşa mod ca în discuţii oricare ar fi provocat cu orice temă să fie în stare a
prelege, a citi. Onor comitetul mi-a pus la dispoziţie două serii de cărţi didactice
spre studiere şi ajutorare la la lucrarea temelor pe care le voi trimite şi Domniilor
Voastre ... Întorsura Buzăului, 22 Ianuarie 1895. George Zaharia, În numele
prezidiului" 67 . Printr-o circulară din anul 1912, se convoacă conferinţele
învăţătoreşti pe anul 1912, făcându-se precizarea că "toate conferinţele anuale vor
fi de aici încolo numai cercuale" (deci nu vor mai fi organizate la nivelul
protopopiatelor ca până atunci). Din acest motiv - se arată în continuare în
circulara menţionată - s-a făcut o nouă arondare a cercurilor conferenţiale,
împărţindu-se arhidieceza în 14 cercuri. Pentru fiecare cerc, s-a numit s-a numit
câte un comisar consistoral".
Învăţătorii de la şcolile confesionale ortodoxe din cadrul Protopopiatului
Treiscaune, împreună cu cei din protopopiatele Braşov şi Bran, făceau parte din
Cercul nr. 1, având comisar consistoral pe dr. Onisifor Ghibu - "coreferent şcolar
în Consistoriu arhidiecezan". În toate cercurile învăţătoreşti din arhidieceză,
conferinţele s-au des:f'aşurat după următorul program: invocarea Duhului Sfânt,
67

Idem, fond Parohia ortodoxă Breţcu, d. 3, f. 154.
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discurs de deschidere, învăţământul intiutiv, metodica-scris-cetitului, cetirea
cartea de cetire, gramatica română, exerciţii de stil şi de compunere în
clasele 1-VI, poezia în şcoala poporală, literatura în şcoala poporală, legendele şi
tradiţiile poporale, raportul dintre limba română şi limba maghiară. În afară de
punctele expuse, în programul amintit, cu ocazia acestor conferinţe s-au mai
prezentat dări de seamă "despre bibliotecile tractuale" şi "despre starea
învăţământului" confesional ortodox, "despre mişcarea pedagocico-literară mai
nouă" şi despre "patronagile şcolare" În legătură cu problema raportul dintre
limba română şi limba maghiară, se fac mai multe precizări, menţionându-se
faptul că "şcolile nostre nu sunt bilingve ... materiile din limba română, ca obiect
de învăţământ, nu se tratează şi în limba maghiară. Materiile din alte obiecte se
tratează mai întâi în româneşte şi numai după aceea în orele de maghiară şi
ungureşte pe scurt, în rezumate concise. "Tuturor învăţătorilor care au lucrări
teoretice, ca să se ferească de a cădea în greşeala, în care au căzut foarte mulţi
inşi cu prilejul conferinţelor din anul trecut. Anume mulţi inşi s-au ocupat în
lucrările, al căror subiect era bine determinat pentru o anumită clasă, cu idei de
tot generale, neglijând a spune ce era esenţial pentru tema lui". De aceea aceştia
erau obligaţi de a trimite "cu cel puţin opt zile înainte de conferinţă, lucrarea sa
comisiei permanente", care trebuia să o analizeze temeinic. 68
română,

Sprijinul acordat şcolile confesionale româneşti de Academia Română şi
Asociaţiunea ASTRA
Din multitudinea acţiunilor întreprinse de către Asociaţiunea ASTRA,
pentru sprijinirea învăţământului confesional în limba română din Transilvania,
redăm câteva care pun în evidenţă solidaritatea cu românii din Arcul
intracarpatic. "Nr. 9811904, Onorate părinte! Adunarea generală a Asociaţiunii
din vara trecută ţinută în Baia Mare a votat Despărţământului Treiscaune- Ciuc,
o sumă de 400 de coroane spre a ajuta şcolile confesionale române cu cărţi şi
rechizite şcolare. Sfinţia Ta deci eşti poftit a arăta de ce fel de rechizite şi cărţi are
lipsă şcoala ce o dirijezi ... , pentru ca adunarea despărţământului văzând lipsele să
poată distribui fiecăreia ce are de lipsă. Tot deodată membrii Asociaţiunei sunt
poftiţi a trimite până la 15 februarie taxele (cotizaţia - n.n.) pe anul 1903 ca astfel
şi din acestea să mai rămână ceva pentru despărţământ. Dacă s-ar putea înscrie
membrii noi, bine ar fi. Breţcu, 25 ianuarie 2004, Constantin Dimian, paroh" 69 .
Un sprijin constant a acordat învăţământului confesional în limba română
din Transilvania, şi implicit şcolilor confesionale din Arcul lntracarpatic, a
acordat şi Academia Română. Într-o circulară din anul 1899, din Blaj, se
transmite tuturor protopopiatelor greco-catolice, următorul mesaj: "Onorabila
68
69

Idem, fond Parohia Cemat, d. 45, f. 20.
Idem, fond Parohia Covasna, d. 1, f. 261.
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Academia Română din Bucureşti a binevoit a pune la dispoziţiunea noastră şi în
anul acesta suma de 473 fl. V.a., din fondul Ioan Fetu, pentru procurarea şi
împărţirea de cărţi şcolare la şcolarii greco-catolici din şcolile Arhidiecezei
nostre. Deci am aflat în Domnul să se transmită de la Tipografia seminarială din
Blaj la dresa oficiilor protopopeşti rechizite şi cărţi şcolare, şi anume". Urmează
apoi lista manualelor didactice, repartizate pe cele 30 de protopopiate, în rândul
cărora se aflau şi protopopiatele greco-catolice Giurgeu (cu sediul la
Gheorghieni), Odorhei şi Treiscaune (cu sediul la Poina).
Printre titlurile trimise se aflau următoarele manuale şcolare: Abecedariu,
Istoria biblică, Geografia, Fizica poporală, Carte de cetire, Catehism, Aritmetică
(de Stoian), Compunere, Exerciţii maghiare şi Exerciţii ungureşti, Legendariu,
Istoria Ungariei ş.a. Precizându-se că expedierea nu se taxa de către protopopiate,
în încheierea circularei, se făcea precizarea conform căreia "după primirea
cărţilor oficiile protopopeşti vor dispune ca acestea să se împartă la "şcolarii
săraci, talentaţi şi diligenţi" 70 .
Concluzii
După

cum rezultă din documentele prezentate, asigurarea funcţionării
în limba română, prin cadrul instituţional oferit de şcolile
confesionale ortodoxe (majoritare, în cazul fostului judeţ Treiscaune) şi cele
greco-catolice (în cazul celorlalte judeţe din Transilvania), şcoli susţinute
financiar, în principal, prin eforturile comunităţilor, s-a realizat cu eforturi
deosebite, prin jertfa credincioşilor români şi a celor doi principali intelectuali ai
satelor "popa şi domnul învăţător". Aşa cum rezultă din documente, comunităţile
româneşti şi-au susţinut cu mari eforturi, de-a lungul timpului, şcolile
confesionale, asigurând edificii corespunzătoare şi plata dascălului, mai cu seamă
atunci când acestor şcoli statul ungar le impunea să aibă clădiri şi salarii
standard, altfel erau ameninţate cu închiderea. De menţionat că acestor şcoli
statul nu le-a acordat nici un sprijin, nici material, nici moral, pe când şcolile
maghiare beneficiau de sume imense din fonduri publice şi de stat. De aceea, este
cu atât mai revelatoare susţinerea şcolilor româneşti de către cele două episcopii,
respectiv mitropolii de la Sibiu şi Blaj (mai ales pe timpul ierarhi lor Vasi le Moga,
Ioan Bob, Andrei Şaguna şi Alexandru Sterca Şuluţiu), cât şi ajutorul acordat de
românii de peste Carpaţi, de braşoveni, săceleni şi alte comunităţi româneşti
bogate din Săsime.
Meritul sustinerii acestor lăcaşuri de învăţământ îl au marile conştiinţe
naţionale din zonă, intelectualitatea satelor cu populaţie românească, distingânduse remarcabili intelectuali cum au fost protopopii: Ioan Moga din Vâlcele, Petru
Pop, Spiridon şi Constantin Damian, Dimitrie Coltofeanu din Breţcu şi Ioan
învăţământului

70

Idem, fond Parohia greco-catolică Aita Seacă, d. 13, f. 34-35.
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Petricu din Braşov, nume cu valoare de simbol ale vieţii instituţionale româneşti
din zonă. Petru Pop din Breţcu, în 1850, cerea credincioşilor săi să-şi dea fiii şi
fiicele la învăţătură, cu speranţa că "doară se va lumina vremea şi pentru noi
românii, şi când se va desprimăvăra să fim gata cu plugul, cu sămânţa a semăna,
că apoi e târziu, până vom găti cu învăţătura, trece vremea semănatului". Ioan
Petricu, protopopul Braşovului şi al Treiscaune, pentru un timp temporar si al
hHaghigului, aprecia, în 1861, că problema păstrării şcolilor confesionale este
"una din solicitudinile principale, cerută de duhul timpului, reprezentând cea mai
grea răspundere înaintea lui Dumnezeu şi a posterităţii, a cărei neîndeplinire ar
atrage ura celor simţitori şi blestemul urmaşilor". Spiridon Dimian din Breţcu, în
anul 1885, îşi povăţuia astfel credincioşii: "Timpul ne sileşte să nu ne recreem.
Deşi suntem în mii de lipse şi necazuri, însă timpul cere să fim activi, să ne
ajutăm noi pe noi şi atunci Dumnezeu ne va ajuta să facem tot ce putem spre
înaintarea bisericii şi şcoalei noastre". Protopopul Dimitrie Coltofeanu din
Breţcu, în 1870, atrăgea atenţia preoţilor şi învăţătorilor din subordine, tuturor
celor care au binevoit "a se ocupa cu istoricul cerut şcoalelor ortodoxe (de către
inspectorul Berecz Gyula), apoi acela să fie astfel compus că să nu servească la
dejosirea şcolilor noastre" 71 •
Pentru susţinerea învăţământului confesional, comunităţile îşi înfiinţau
"fonduri scolastice- constituite pentru binele, luminarea şi fericirea tinerimii",
"fonduri de bucate", obţineau venituri din terenuri proprietatea obştilor, din
"grădinile de pomărit", organizau colecte, inclusiv în localităţile de peste Carpaţi,
primeau ajutoare de la Mitropoliile din Sibiu şi Blaj. Pentru salvarea "simţului
naţional şi al limbii române premeditat primejduite", Sinodul mitropolitan de la
Sibiu a acordat, în 1875, un ajutor de 3000 de florini "şcolilor din satele
româneşti ale Secuimii, din care unele îşi pierduseră limba, dar îşi păstrau încă
religia, portul, datinile". Numai preoţilor din "Secuime" le permitea cel
"începător în toate", marele Andrei Şaguna, să scrie în limba maghiara chiar şi
corespondenţa cu Conzistoriul de la Sibiu, tocmai pentru că el percepea
adevăratele dimensiuni ale greutăţilor pe care le trăiau românii, inclusiv preoţii,
în acel spaţiu. La fel a procedat şi ASTRA, a cărei adunare generală, desfăşurată
la Baia Mare, în vara anului 1903, a acordat Despărţământului Treiscaune- Ciuc,
suma de 400 de coroane "spre a ajuta şcolile confesionale româneşti cu cărţi şi
rechizite şcolare" 72 .
Erich Mihail Broanăr, Ioan Lăcătuşu, Sebatian Pârvu, Păstori sufleteşti ai Sfintelor Altare din
Eparhia Covasnei şi Harghitei, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2015, p. 175.
72
Ioan Lăcătuşu, Vasile Lechinţan, Violeta Pătrunjel, Românii din Covasna şi Harghita. Istorie.
Biserică. Şcoală. Cultură, Editura Grai Românesc, Miercurea-Ciuc, 2003, volum apărut cu
binecuvântarea, sprijinul şi sub coordonarea P.S. Ioan Selejan, Episcopul Covasnei şi Harghitei,
p. 96.
71

113
https://biblioteca-digitala.ro

"Acta Bacoviensia"- Anuarul Arhivelor Naţionale

Bacău,

nr. XIV/2019

Şematismele ortodoxe de la Sibiu şi "conspectele" şcolare întocmite de
parohii - comandate tocmai pentru a se cunoaşte realitatea şi a se putea interveni
în chipul cel mai nimerit, pe cât era posibil - pun în evidenţă emotionanta dăruire
faţă de comunitate şi a unor intelectuali "de ţară". Prin gesturile lor - uneori
transformate în adevărata "competiţii" patriotice - ei au dat dovadă de statornicie
şi devotament în păstrarea învăţământului în limba română şi educarea
generaţilor din perioada respectivă. Cu toate piedicile puse în calea
învăţământului confesional românesc şi cu toate rezultatele obţinute în acţiunea
de "statificare" - respectiv de transformare a şcolilor confesionale româneşti în
şcoli de stat (cu limba de predare maghiară), în anul 1905, în fostul judeţ
Treiscaune funcţionau 18 şcoli confesionale ortodoxe, din care 15 în localităţi din
actualul judeţ Covasna (V ama Buzăului, Budila şi Teliu, azi fac parte din judeţul
Braşov şi Poiana Sărată din judeţul Bacău). 73
Documentele bisericeşti relevă faptul că au fost şi unele parohii ortodoxe
unde nu s-a putut menţine învăţământul confesional în limba română,
comunităţile respective fiind mai vulnerabile la deznaţionalizare. În această
situaţie s-au aflat, la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea,
comunităţile româneşti din: Micfalău, Bodogaia, Cematul de Jos, Chichiş,
Lisnău, Ozun, Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Ojdula, Aita Mare, Aita Medie,
Aita Seacă, Bixad, Belin, Araci, Ariuşd, Păpăuţ, Comolău-Reci ş.a. Dacă elevii
români din fostele judeţe Ciuc şi Odorhei, după absolvirea şcolii primare,
frecventau, de regulă, cursurile gimnaziale, liceale şi superioare ale şcolilor din
Năsăud şi Blaj, cei din Treiscaune urmau, de regulă, "şcolile mari româneşti" de
la Braşov, în mod deosebit acel adevărat "Ierusalim al românilor", cum era
denumit liceul ortodox întemeiat de Andrei Şaguna. La sfârşitul secolului al XIXlea, cursurile liceului gimnaziu braşovean erau frecventate anual, în medie, de
cea. 30 de elevi proveniţi din localităţile fostului judeţ Treiscaune (de ex. 42 în
anul şcolar 1895/1896, 35 în 1896/1897). Este remarcabilă prezenţa în corpul
profesoral al liceului braşovean, în perioada 1854-1916, a unor cadre didactice
născute în localităţi din Treiscaune: Dimitrie Cioflec (autorul unei importante
culegeri de poezii populare din satul natal) şi Dionisie Nistor din Araci, Ioan
Bozoceanu din Vâlcele, Nicolae Bogdan din Hăghig 74 •
Din volumele publicate de învăţătorii români din fostul judeţ Treiscaune,
amintim: Carte de citire pentru şcolile populare româneşti de Gheorghe Zaharia,
învăţător din Întorsura Buzăului, apărută la Braşov în 1893; Stupăritul întocmit
cu deosebire pentru popor, pentru începători şi pentru toţi iubitorii de acest ram
al economiei de Constantin Dimian, preot din Breţcu, Tipografia Alexei, Braşov,
1887; Târna Populară. Pregătită şi descrisă de Constantin Dimian, preot greco-
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Ibidem.
Ioan Uicătuşu, Vasile Lechinţan, Violeta Pătrunjel, op. cit. p. 98
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ortodox în Breţcu, Tipografia Alexei, Braşov, 1889; Nicolae Bogdan Gramatica
limbii române şi Manual de limbă maghiară, pentru clasele I, II, III şi IV (practic
patru manuale distincte), Braşov, la sfârşitul sec. al XIX-lea; Împrejurările în
care au luat început literatura bisericească în limba română, teză de licenţă de
Constantin Dimian, Tipografia Speranţa, Bucureşti, 1906.
În cadrul proiectelor dedicate aniversării Centenarului Marii Uniri de la 1
Decembrie 1918, Centrul European de Studii Covasna-Harghita, în colaborare cu
Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, a lansat proiectul intitulat GENERAŢIA
MARII UNIRI 100 de intelectuali români din Covasna şi Harghita, în cadrul
căruia au fost prezentate în presa locală, urmând ca apoi să apară şi într-un
volum, 100 de personalităţi româneşti din fostele scaune secuieşti, respectiv
comitate şi judeţe Ciuc, Odorhei şi Treiscaune, azi judeţele Covasna şi Harghita,
care, prin activitatea lor pusă în slujba păstrării şi afirmării identităţii româneşti
din această parte de ţară, au contribuit la pregătirea, înfăptuirea şi consolidarea
Marii Uniri, cu tpţii absolvenţi ai şcolilor confesionale ortodoxe şi greco-catolice,
din cele trei judeţe.
După Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, şcolile confesionale ortodoxe
şi greco-catolice, şi-au încetat activitatea, statul român preluând această
importantă componentă a pregătirii şi formării pentru viaţă a tinerei generaţii.

ANEXA

Raportul conţinând concluziile unui control efectuat în toate şcolile
confesionale din Protopopiatul Ortodox Treiscaune (1901)
"Preaonorate Domnule Protopresbiter! Pe baza raportului prezentat de
comisarul consistorial asupra rezultatului vizitaţiunei şcoalelor din
protopresbiteratul încredinţat conducerii Prea Cinstia O-tale, s-a constatat la
aceste şcoli mai multe defecte, care se aduc la cunoştinţă în cele următoare pentru
a lua fără amânare toate dispoziţiunile necesare pentru delăturarea lor, Anumit au
fost vizitate şcolile din Breţcu, Poiana Sărată, Mărtănuş, Covasna, Zăbala, Zagon,
Boroşneul Mic (Valea Mare - n.n.), Sita Buzăului, Întorsura Buzăului, Vama
Buzăului, Teliu, Dobârlău, Mărcuş, Băcel, Arini, Belin, Hăghig, Dobolii Inferiori
şi s-au constatat următoarele:
Localuri de şcoală afară din cale de slaba şi necorespunzătoare, înainte de
toate în Breţcu şi Boroşneul Mic, apoi în Mărcuş, Băcel, Belin şi Hăghig, iar în
Covasna lipsa locuinţei învăţătorului. Mobilier de şcoală cu totul
necorespunzător şi puţină îngrijire dată curăţeniei în Breţcu, Boroşneul Mic,
Băcel şi Belin. Înzestrarea neîndestulătoare cu mijloace şi recuzite de
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a lor, s-a aflat la Breţcu, Mărtănuş,
Condicele şcolare au fost în ordinea
cerută la Breţcu, Boroşneul Mic, Arini şi Belin.
Cercetarea şcoalei din partea elevilor puţin mulţumitoare în toate
comunele amintite, cu excepţiunea Băcelului şi Dobolilor inferiori, relevându-se
în special puţinul interes pentru constrângerea copiilor la cercetarea şcoalei din
partea primăriei din Boroşneul Mic, lipsa unei a doua clase în Întorsura Buzăului,
din cauza acesteia nici jumătăate din cei înmatriculaţi nu umblă la şcoală şi lipsa
şcoalei de repetiţinune (echivalenta cilcului gimnazial - n.n.) în Breţcu,
Mărtănuş, Boroşneul Mic şi Belin. Lipas de cărţi şi recuzitele trebuincioase
şcolarilor s-a constatat, în măsură mai mare sau mai mică, la Breţcu, Poiana
Sărată, Zăbala, Zagon, Boroşneul Mic (mai ales), Sita Buzăului, Vama Buzăului,
Teliu, Dobârlău, Arini, Belin şi Hăghig. Afară de Covasna, Boroşneul Mic,
Dobolii inferiori şi afară de Breţcu, unde însă e rău îngrijită, în toate celelalte
comune, inclusiv în cele mai sărace şi dintre munţi, grădinele şcolare ar trebui să
se prezintă bine ţinute, având a constituie un exemplu viu pentru cultivarea
pometului, dar şi un izvor însemnat de venit pentru economie.
Progres puţin, metode necorespunzătoare şi puţin zel din partea
învăţătorilor s-a constatat la Breţcu, Poiana Sărată, Zăbala, Boroşneul Mic (la
serbare lucru slab), Sita Buzăului, Întorsura Buzăului (de tot slab) şi Hăghig.
Lipsa de îngrijire şi interesul necesar pentru susţinerea cauzei şcolare s-a
constatat la comitetele şcolare din Breţcu, unde certele (certurile - n.n.) rară
sfârşit dintre membrii comitetului au adus stricăciuni şcoalei, influenţând rău
totodată şi asupra poporului. Această lipsă de armonie între paroh şi învăţător,
cu părere de rău s-a constatat şi la Poiana Sărată, apoi la Boroşneul Mic, unde se
neglijează şcoala de dragul celor de alt neam, la Întorsura Buzăului, unde nu se
pune în lucrare reparaţia, la Mărcuş, unde parohul e în mare neînţelegere cu
poporul şi şa Belini, unde şcoala pentru noi ca români pare pierdută. Acest lucru
neîmbucurător s-a constatat şi la Dobolii Inferiori, unde altcum şcoala e bine
îngrijită, bine ajutată cu mijloace de învăţământ şi cu învăţător inteligent, numai
pagubă că pentru cultivarea limbii noastre româneşti nu se face aproape nimic.
Cu privire la biserici s-a constatat lucru slab la Arini, unde biserica e
ruinată, la Zăbala unde e slabă, la Boroşneul Mic unde lipsesc cărţile rituale,
potirul de plumb şi oameni foarte neglijenţi în cercetarea bisericei; la Mărcuş,
unde din cauza administraţiei averii bisericeşti parohul trăieşte în mare
neînţelegere cu poporul; la Belini unde biserica e în stare foarte rea, la Breţcu
unde preoţii nu se au bine unii cu alţii, la Poiana Sărată, Mărtănuş, Zagon,
Boroşneul Mic, Dobolii Inferiori, unde sunt în restanţă cu socotelele pe nii din
urmă şi în sf'arşit la Ai ta Mare unde din neglijenta parohului, de 1O ani nu s-au
trimis socotelele la Consistoriu.
Mic,

desăvârşită

Bacău,
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Precum se vede din cele amintite, icoana ce mi-a fost prezentată a
din tractul Treiscaunelor e destul de posomorâtă şi de puţin
îndestulătoare, pentru că avându-se înaintea ochilor însemnătatea şcoalei pentru
înaintarea poporului pe terenul intelectual, moral şi economic chiar, toţi factorii
chemaţi la administraţia şi conducerea lor, începând cu căpitenia tractului şi cu
căpitenia parohiilor şi continuând cu comitetele şi epitropiile parohiale şi cu
învăţătorii, cu toţii să se îndemne a lucra cu mai multă stăruinţă, cu mai mult
interes adevărat şi cu mai mult zel la promovarea şcoalelor, de care atârnă şi
prosperarea bisericilor şi a servitorilor (slujitorilor- n.n.) amândurora, precum şi
prosperarea poporului în toate cele bune şi de folos.
Prea Cinstia Ta eşti prin urmare poftit a lua înainte de toate dispoziţiunile
necesare pentru delăturarea stării triste din parohia centrală din Breţcu, atât
în cele bisericeşti cât şi în cele şcolare, pentru că, premergând parohia centrală cu
exemplu atât de rău, cum se va putea aştepta de la comunele celelalte bisericeşti
lucruri mai bune?
Aici dar înainte de toate, apoi celelalte comune amintite să se facă în
înţelegere cu factorii chemaţi din comunele particulare dispoziţiunile necesare,
pentru a se aduna, rând pe rând, mijloacele trebuincioase băneşti, pentru ca apoi
să se poată păşi la înlocuirea edificiilor şcolare cu totul necorespunzătoare,
prin edificii noi corespunzătoare şi înzestrate peste tot, acolo unde trebuie,
după cum s-a arătat, cu mobilierul trebuincios şi cu recuzitele necesare, atât
pentru şcoli cât şi pentru elevi, căci aceştia lipsiţi fiind de cărţi, table, caiete etc,
nu progresează îmbucurător.
Cercetarea şcoalei din partea elevilor fiind din cale afară de slabă şi
neregulată, va trebui să se impună responsabilitatea proprie, oficiilor şi
comitetelor parohiale, o mai serioasă îngrijire în această direcţiune pre cei
neglijenţi a-i trage la dare de seamă şi a-i arăta în urmă la Consistor, pentru a lua
dispoziţii disciplinare împotriva tuturor celor care nu-şi fac datoria.
Învăţătorilor de la şcolilor amintite mai sus, unde s-a arătat puţine progrese
şi procedare (metodă de predare - n.n.) prea puţin îndestulătoare, sau
neîndestulătoare, eşti poftit a le exprima nemulţumirea Consistorului în purtarea
şi procedarea lor, îndemnându-1 în viitor să fie cu mai mult zel şi cu mai mult
interes pentru cele bune în împlinirea chemării lor; iar cei de la Doboli şi Belin să
fie îndemnaţi şi ambiţionaţi apune mai mult preţ pe cultivarea limbei române,
care deşi nu mai e limba conversaţiei lor obişnuite, totuşi e limba, ce este a se
considera ca limbă maternă.
Lipsa de grădini şcolare constatându-se aproape în toate comunele, dar pe
de altă parte cunoscând şi mare folos, ce rezultă pentru bunăstarea poporului din
astfel de grădini, care au să se îndemne la cultivarea în comun a pometurilor mai
ales, atât de potrivite pentru a da izvoare de câştig ţăranilor, rară prea multă
şcoalelor

cheltuială şi muncă.
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Prea Cinstia Ta vei stărui şi în înţelesul concluziile congresului (adunării
eparhiale- n.n.), comunicate prin circulara specială, ca în toate comunele să se
înfiinţeze astfel de grădini şi învăţătorii să fie îndatoraţi a le cultiva şi ţine în bună
rânduială.

Unde bisericile s-au indicat ca necorespunzătoare şi unde afacerea
socotelelor este în neorânduială, vei stărui cu tot dinadinsul pentru adunarea
mijloacelor necesare, şi în urmă pentru ridicare de edificii noi, iar unde socotelile
sunt în restanţă vei îndatora pe cei chemaţi a le face să le prezenteze, iar pe cei
neglijenţi a-1 trage la dare de seamă şi ale aplica pedepsele meritate.
Rezultate îmbucurătoare arătându-se atât în privinţa învăţământului, cât şi
cu privire la purtarea potrivită în societate în comunele Teliu, Dobârlău şi
Covasna, Consistoriu Te pofteşte a descoperi învăţătorilor Nicodim Dogariu,
Daniel Bogolea, Nicodim Dobros şi George Albu complăcerea sa (felicitările
Consistoriului- n.n.) îndemnându-1 a persista în calea cea bună pe care se află.
Învăţătorilor din Poiana Sărată, Pavel Birt şi David Popp se arată aceiaşi
complăcere în ceea ce priveşte rezultatul învăţământului, în ceea ce priveşte însă
purtarea lor faţă de înaintestătătorii bisericeşti şi şcolari confesionali din comună,
se aşteaptă, ca pe viitor să se caute a lucra cu dânşii în bună armonie pentru a nu
se zădărnici prin dezarmonia de pe acest teren şi bunele rezultate ale
învăţământului.

Deoarece toate îndemnările şi ordinele rămân prea desea literă moartă,
dacă nu se supraveghează şi controlează cu toată acurateţea şi severitatea
chiar executarea lor, Prea Cucernicia ta eşti poftit a controla ducerea în
îndeplinire a ordinelor date, nu numai odată pe an cu ocaziunea participării la
examenele anuale sau ale vizitaţiunii obişnuite canonice, ci de câte ori Ţi se dă
ocaziunea, a fi prezent în vreo comună, din vreo cauză sau alta, sau a căuta aceste
ocaziuni anumit, pentru ca inspecţiunea să poată fi mai deasă. O îndreptare se
poate face numai îndepinindu-şi cu toţii, de sus până jos, cu tot zelul, cu toată
stăruinţa toate îndatoriile ce le impune chemarea, altcum nu se va putea ajunge, la
nici un rezultat favorabil. Sibiu, din şedinţa Consistoriului arhidiecezan, sa Senat
şcolariu, ţinută la 18 Ianuarie 1901. Ilarion Puşcariu, Vicar arhiepiscopesc".
Sursa: Arhivele Naţionale Covasna, fond Protopopiatul Oituz, d. 8/1901, f. 2-4.
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ARHIEREUL IOANICHIE FLOR BĂCĂUANUL (1836-1899),
ÎN SLUJBA BISERICII ŞI A ŞCOLII TEOLOGICE
ROMÂNEŞTI
Pr. dr. Aurei-Fiorin

ŢUSCANU

The Bishop Ioanichie Fior Bacauanul (1836-1899),
serving the Church and the Romanian School of Theology
Summary

One of Roman's bishops who was unfairly forgotten is Ioanichie Fior. He was
the adviser of bishop Melchisedec Stefanescu; he was a priest and headmaster of Saint
George School of Theology for more than 30 years in the 2lst century and, lastly, he
became bishop of Roman. He passed away at the age of 63, on 29th June 1899, being
the only bishop buried alongside his family in the cemetery of Roman. Since we' re
celebrating 120 years from his birth and 1 am currently pastoring the church from the
village he was bom in (Trifesti, Neamt county), l believe it is the right time to honour
his memory.
Keywords: The Bishopric of Roman, Ioanichie Fluor, Saint George School of
Theology from Roman, Trifesti Church, Cemetery of Roman.
Unul dintre ierarhii Romanului, peste
care s-a aşternut o nedreaptă uitare, a fost
episcopul Ioanichie Fior, vicarul şi sfetnicul
episcopului Melchisedec Ştefănescu, fost
profesor şi director al Seminarului "Sf.
Gheorghe" din Roman mai bine de 30 de ani.
Anul acesta, când s-au împlinit 120 de ani de
la "naşterea sa în ceruri", în calitate de
slujitor la biserica din satul său natal,
localitatea Trifeşti, judeţul Neamţ, acolo
unde el a fost botezat şi unde a copilărit, am
găsit acest prilej potrivit pentru a-i cinsti
memoria şi pentru a aduce " în lumina
tăcliilor de pomenire" acest mare chip al
trecutului Bisericii şi Şcolii româneşti.
Viitorul ierarh s-a născut la l ianuarie
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1836 în satul Trifeşti, judeţul Roman, în familia lui Ştefan Butnariu, primind la
botez numele Ioan 1• Aici, în satul natal, a primit primele cunoştinţe de carte, iar
la îndemnul şi cu sprijinul material al proprietăresei moşiei Trifeşti, Ecaterina
Balş, în anul 1850, va merge la o şcoală publică din Roman. Anul următor este
înscris la o şcoală catehetică din oraş, având binecuvântarea arhiereului Iustin
Edesis, care îl primeşte la Catedrala Episcopală din Roman, dându-i şi o
ascultare modestă, aceea de "canonarh" (l851-1852l
În toamna anului 1852, a intrat, prin concurs, în clasa a II-a la Seminarul
"Veniamin Costachi" din Iaşi, unde, datorită conduitei sale exemplare şi a
"devotamentului pentru Patrie şi Biserică" 3 , a fost apreciat de profesorii săi,
între care amintim pe directorul seminarului, arhiereul Filaret Scriban şi
inspectorul Melchisedec Ştefanescu, care mai târziu ( 1887), îl va propune
Sfântului Sinod pentru a fi ales arhiereu vicar4 .
Într-un document emis de "Seminaria Veniamin" de la Iaşi, din 27
septembrie 1860, se menţionează că, înainte de absolvire, tânărul Ioan
Ştefănescu, a predat pe când era încă elev seminarist muzica bisericească timp
de 4 ani, fiind totodată psalt la strana mare a bisericii. În această perioadă obţine
şi atestatul de absolvent, la 6 iulie 1860, prin care se adevereşte că, clericul Ioan
Ştefănescu, în vârstă de 24 de ani, a învăţat în Seminarul Central cursul
ştiintelor de şapte clase, "obţinând la toate cele 28 de materii calificativul
Eminent" 5.
În acelaşi an ( 1860), se înscrie la Facultatea de Teologie din cadrul
Universităţii din Iaşi, facultate de curând înfiinţată de domnitorul ALI. Cuza,
care din motive financiare va fi la scurt timp desfiinţată, prilej cu care tânărul
teolog Ioan Ştefănescu, neputând pleca la studii în străinătate, a fost nevoit să se
orienteze spre activitatea pastoral-misionară la parohie, precum şi cea didactică,
la noul Seminar Teologic înfiinţat la Roman ( 1858), pentru care avea o vocaţie
aleasă 6 •

Prof. Petrea Pavel, Consideraţii asupra vieţii şi activităţii episcopului loanichie Ştefănescu
Fior, în revista "Cronica Romanului", anul VIII, nr. 1, ian. 2008, p. 12 şi 18; Pr. Scarlat
Porcescu în lucrarea sa Episcopia Romanului (Editura Episcopiei Romanului, 1984, p. 316),
propune ca an de naştere anul 1835, deşi alte surse credibile din Arhiva Arhiepiscopiei
Romanului şi Bacăului certifică data de 1 ianuarie 1836.
2
Dosar nr. 48, manuscris "loanichie Fior", păstrat în Arhiva Arhiepiscopiei Romanului şi
Bacăului; a se vedea şi Ioanichie Fior, document ce surprinde activitatea episcopi lor de Roman
începând cu episcopul Isaia Vicol (numit It. de episcop la Roman în anul 1868, apoi episcop
eparhiot din 1873 ). În prezent documentul se află expus în Muzeul Eparhial.
3
Dosar nr. 48, manuscris "loanichie Fior", f. 1.
~ Pr. Scarlat Porcescu, Episcopia Romanului, Roman, 1984, p. 316.
5
Dosar nr. 48, manuscris "loanichie Fior", f. 2.
6
loanichie Fior, Tipografia G.V. Sandu, Roman, 1873, p. 82.
1
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Se căsătoreşte cu tânăra Pulcheria Fior din Roman, iar la 2 aprilie 1861,
arhiereul Nectarie Hermeziu Sotiriopolis, locotenent de episcop al Romanului,
1-a numit pe Ioan Ştefănescu Fior, în vârstă de 25 de ani, preot slujitor la
biserica "Sf. Nicolae" din Roman 7•
Având în vedere că în toamna anului 1858 a fost deschis Seminarul
Teologic la Roman şi fiind nevoie de cadre didactice competente, în primul an
de la hirotonia sa preotul Ioan Ştefănescu participă la un concurs pentru
ocuparea unei catedre, reuşind să ocupe un post de profesor-catehet, prin
decretul nr. 4362/1861, unde va funcţiona fără întrerupere vreme de peste trei
decenii, ca profesor şi apoi director, până la pensionarea sa ( 1893 ), după care va
rămâne în postul de director până în 1897, când a fost ales ales episcop al
Romanului .
Pentru scurtă vreme (iulie-august 1864), arhiereul Nectarie Hermeziu 1-a
desemnat în funcţia de protopop la Focşani, pentru a aplana anumite
neînţelegeri ce s-au ivit atunci în judeţul Putna9 .
Un alt moment mai puţin cunoscut din viaţa sa este consemnat în august
1866. La cererea locuitorilor satului său natal, episcopul Atanasie Stoienescu al
Romanului 1-a numit pe pr. Ioan Şteranescu, (la 12 august 1866) epitrop şi
îngrijitor la biserica "Sf. Nicolae" din satul Trifeşti, biserică în care se păstrează
icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului 10 •
Pentru o mai bună desfăşurare a vieţii liturgice şi pastorale în această
parohie, el va întocmi un aşa zis Regulament 11 •
După zece luni de misiune la biserica din satul său natal, el îşi va depune
demisia din această "ascultare" la 14 iunie 1867, prilej cu care s-a întocmit un
proces-verbal, din care reiese râvna depusă de părintele Ioan în slujba bisericii,
făcând şi unele donaţii: "din obiectele preţioase precum juvaieruri, lefti şi alte
monede antice a format trei salbe pentru Sfanta Icoană a Maicii Domnului, sub
conducerea Sfinţiei-Sale biserica a prosperat disciplinar şi moral cu
introducerea unui regulament, iar material cu facerea a două sfeşnice mari de
alamă şi prapure noi" 12 •
Între timp, a fost delegat ca reprezentant al preoţilor de mir din Episcopia
Romanului la Sf. Sinod (1865), apoi episcopul Isaia Vicol l-a numit preşedinte

7

Dosar nr. 48, manuscris "loanichie Fior", f. 4.
Ibidem, f. 9.
9
Pr. Scarlat Porcescu, Episcopia Romanului, Roman, 1984, p. 316.
10
Dosar nr. 48, manuscris "loanichie Fior", f. 19.
11
Ibidem.
12
Ibidem, f. 34.
8
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al Consistoriului Eparhial şi director al Cancelariei Eparhiale în anul 1873,
funcţie ce a îndeplinit-o până în anul1890 13 •
În j urui anul 1880, datorită unei boli incurabile, soţia sa Pulcheria, care a
fost tratată şi la Viena, s-a stins din viaţă, lăsând în urma ei şapte copii. În acel
an, episcopul Melchisedec Ştefănescu, care-I cunoştea bine încă din vremea
studiilor de la Seminarul din Iaşi, 1-a luat aproape de dânsul, numindu-1
predicator la Catedrala Episcopală "Sf. Parascheva", sugerându-i să se
călugărească. Decizia i-a aparţinut şi peste puţin timp preotul Ioan va fi tuns în
monahism la Catedrala Episcopală din Roman, primind numele Ioanichie 14 •
Mai târziu, la recomandarea duhovnicului său, episcopul Melchisedec, Sf.
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române îl va alege pe arhimandritul Ioanichie, în
demnitatea de arhiereu cu titulatura "Băcăuanul", în anul 188i 5•
Hirotonia în treapta de arhiereu a avut loc în Catedrala Mitropolitană din
Iaşi, în prima zi a anului 1887, chiar de ziua sa de naştere, când împlinea 51 de
ani, oficianţi fiind blândul mitropolit Iosif Naniescu, episcopii Melchisedec al
Romanului şi Partenie al Dunării de Jos 16 •
În cei 12 ani cât a slujit ca ierarh în cadrul Episcopiei Romanului, acesta a
îndeplinit şi misiunea de secretar al Sfântului Sinod.
După moartea episcopului Melchisedec, în luna mai 1892, el a condus
Episcopia Romanului în calitate de locotenent de episcop, până în noiembrie
1892, când a fost ales un nou titular 17 •
Aceeaşi responsabilitate de It. de episcop o primeşte şi în anul 1894, când
episcopul Inochentie Moisiu al Romanului s-a mutat la cele veşnice, în ziua de
5 aprilie 1894, prilej cu care va conduce eparhia Romanului până în martie
1895 18 •
Acelaşi lucru se repetă în noiembrie 1896, după moartea episcopului
Ieronim Ionescu al Romanului, când va conduce în calitate de locţiitor, pentru a
treia oară, eparhia Romanului. În cele din urmă, la 24 martie 1897, Colegiul
Electoral Bisericesc 1-a ales în demnitatea de episcop eparhiot al eparhiei
Romanului 19 • A fost investit de către regele Carol I în ziua de 28 martie1897,
conform rânduielilor vremii şi instalat în scaunul episcopal de la Roman,
duminică 30 martie 1897, în prezenţa lui Dragomir Demetrescu (director la

13

Pr. Scarlat Porcescu, Op.cit., p. 316.
Ioanichie Fior, Tipografia G.V. Sandu, Roman, 1873, p. 84.
15
Ibidem, p. 84.
16
Ibidem.
17
Pr. Scarlat Porcescu, Op.cit., p.317.
18
Ioanichie Fior, p. 84.
19
Ibidem.
14
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Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice) şi a lui C.I. Ştiubeiu (directorul
cancelariei Mitropoliei din Iaşi) 2 0 .
În calitate de întâistătător al Episcopiei Romanului , acesta fiind bolnav nu
a păstorit decât doi ani, dar cu blândeţea şi înţelepciunea sa, cu experienţa
bogată în administraţia eparhială, a
coordonat toate activităţile din eparhie,
cei mai mulţi dintre preoţii colaboratori
fiind foştii săi elevi de la seminar21 .
Aceeaşi
grijă
a manifestat-o
constant faţă de Seminarul "Sfântul
Gheorghe" din Roman. Pe plan
gospodăresc a restaurant Catedrala
Episcopală "Sf. Cuvioasa Parascheva"
şi reşedinţa episcopală, precum şi toată
cancelaria eparhială, lucrări ce au
costat peste 10.000 de lei 22 .
La vârsta de 63 de ani, s-a mutat
la cele veşnice, într-o zi de luni 28
iunie 1899, fiind răpus de o boală grea
şi , potrivit propriei dorinţe , a fost
înmormântat în cimitirul oraşului
Roman, alături de familia sa. Pe placa
funerară din granit sunt consemnate
câteva date importante din viaţa ŞI
activitatea sa, precum şi un verset
sugestiv: " Socotiţi că nu numai pentru
mine singur m-am ostenit, ci şi pentru
toţi cei care caută învăţătura". În
aceeaşi criptă sunt înmormântaţi fiii şi
nepoţii săi , unii dintre ei s-au stins din
viaţă la vârste fragede: Ioan (3 ani),
Elena (14 ani), Natalia (38 ani),
Emilian, care în anul 1940 a fost şi
primar al oraşului Roman, fiind de
profesie avocat, Dan-Petru care a murit vitejeşte la Oituz23 .
Arhi va Arhi epi scopiei Romanului ş i Bacăului , dosar corespondenţă, nr. 3/ 1897, f. 4.
Synodiculu, p. 84.
22
Ibidem.
23
Pr. dr. Aurel-Florin Ţuscanu, Dreptul la neuitare: Episcopul loanichie Fior şi preotul
Dimitrie Matcaş, în rev. "Cronica Romanului ", anul VI, nr. Il , nov. 2006, p. 12.
20

21
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În conştiinţa celor care I-au cunoscut, arhiereul Ioanichie Fior Băcăuanul
a rămas modelul dascălului cu vocaţie, pentru multe generaţii de clerici, fiind
unul dintre marii profesori şi directori al Seminarului "Sf. Gheorghe" din
Roman.

Activitatea

didactică

"Socotiţi că

nu numai pentru mine singur m-am ostenit, ci şi pentru toţi
Asa cum am menţionat anterior, preotul Ioan
Ştefănescu Fior, care activa la parohia "Sf. Nicolae" din Roman în urma unui
concurs susţinut în luna mai 1861, a ocupat un post de profesor-catehet la
Seminar, unde va funcţiona fără întrerupere până la pensionare ( 1893), ba chiar
şi după aceasta, în calitate de director, până în anul 1897 când a fost ales
episcop al Romanului.
În anul 1872, când se înfiinţează Gimnaziul "Roman- Vodă", Primăria
oraşului Roman îl numeşte pe preotul iconom Ioan Ştefanescu Fior, la cererea
acestuia, profesor de religie, începând cu anul şcolar 1872-1873 24 . Va preda,
concomitent, la Seminar şi la Gimnaziul din Roman, vreme de 12 ani, religia şi
limba greacă în mod gratuit.
În timpului războiului pentru cucerirea Independenţei de Stat din 18771878, locuitorii Romanului - clerici şi mireni - au făcut colecte, contribuind
prin ofrande şi sume de bani la ajutorarea răniţilor aflaţi în spitalele din oraş.
Printre cei care au donat bani spitalului "Virtutea Militară" din Roman, se
numară şi familia preotului iconom Ioan Ştefănescu Fior, cu suma de 8 lei şi
alte ofrande 25 .
"Pentru râvna depusă şi cheltuiala facută în ajutorarea rănitilor în timpul
Războiului
Independenţei", soţia sa Pulcheria Fior, a primit crucea
comemorativă "El isabeta" ( 1879) 26 .
Revenind la Seminarul "Sf. Gheorghe" din Roman, care şi-a început
cursurile la 1 septembrie 1858, acesta a avut ca directori, în cea de-a doua
jumătate a secolului al XIX-lea, pe preotul iconom Dimitrie Matcaş ( 18581882), după care a urmat la conducerea şcolii iconomul Ioan Ştefănescu Fior,
ulterior arhiereul Ioanichie Băcăuanul ( 1882-1897) 27 .
La 17 mai 1883, ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice a aprobat
cumpărarea cu banii statului a proprietăţii moştenitorilor lui Gh. Tulbure, cu
cei care

2

caută învăţătura".

~ Dosar nr. 48, manuscris "loanichie Fior", f. 39.

Prof. Petrea Pavel, Op. cit., p. 12; Pr. Dan Emilian Nicolau, Participarea clerului dinjudeţele
Neamţ, Bacău şi Vaslui la râzboiul pentru independentei (1877-1878), în rev. "Mitropolia
Moldovei şi Sucevei", anul LIII, nr. 5-611977, p. 449.
26
Dosar nr. 48, manuscris "loanichie Fior", f. 45.
27
"Anuarul Eparhiei Romanului", Institutul de arte gratice "Mârvan", Bucureşti, 1936, p. 384.
25
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suma de 48.000 lei, pentru a se amenaja un nou local pentru seminar28 . S-a
reunit atunci un comitet pentru construcţie, format din episcopul Melchisedec
(preşedinte), directorul Ioan Şte:f'anescu Fior şi alţi trei profesori, care, folosind
suma de 130.000 lei, au construit în anul 1884 două corpuri (aripi de clădire)
noi, cu etaj, care flanchează vechea construcţie 29 .
În anul 1887 s-a aşezat piatra de temelie a noii clădiri, placată cu
cărămidă aparentă, cu o frumoasă boltă la intrare. Astfel, s-au adăugat încă
patru săli de clasă la parter şi două dormitoare mari la etaj 30 •
Ca profesor şi director al seminarului, episcopul Ioanichie s-a remarcat
atât printr-o înţeleaptă administraţie cât şi prin îmbunătăţirile gospodăreşti ce
s-au făcut la stăruinţa sa.
La 29 mai 1893, atunci când s-a aprobat "Legea clerului mirean şi a
seminariilor", s-a stabilit că "instructiunea şi educaţia clerului se dă în seminarii
şi la Facultatea de Teologie. Seminariile rămân şcoli speciale şi cuprind un curs
complet de 8 ani" 31 • Din anul 1893, vor funcţiona trei seminarii inferioare la
Roman, Curtea de Argeş şi Râmnicu Vâlcea, care aveau câte trei clase şi două
seminarii superioare, la Iaşi şi Bucureşti, cu câte cinci clase 32 .
În anul 1893, datorită crizei economice prin care trecea ţara, trebuia să se
desfiinţeze şi Seminarul din Roman, împreună cu alte trei şcoli similare, dar la
insistenţele arhiereului Ioanichie Băcăuanul, şcoala teologică romaşcană a fost
salvată. La 20 august 1901, însă, şi seminarul de la Roman va fi închis 33 .
Pentru a putea descoperi adevăratele calităţi de pedagog ale arhiereului
Ioanichie, m-am gândit să prezint o scurtă caracterizare pe care i-a făcut-o mai
tarziu, un fost elev şi ucenic al său, care, la rându-i, avea să devină un mare
ierarh al Bisericii noastre. Este vorba de Visarion Puiu, mitropolit al Bucovinei
(193 5-1940).
În lucrarea sa autobiografică Însemnări din viaţa mea (1944 ), tipărită abia
în 2004 la Editura Trinitas, Iaşi, mitropolitul Visarion îşi amintea cu plăcere, de
anii petrecuţi la Seminarul din Roman: "Toată vremea celor trei ani de studii
făcute la acest seminar, am avut ca director pe arhiereul Ioanichie Fior
Băcăuanul, un chip luminos de preot, bun cântăreţ şi distins slujitor ... În zilele
trecerii mele prin seminar, Episcopia Romanului se bucura de mult respect

28

Ibidem, p. 385.
Ibidem; vezi si Iconom Nicolae Dragomir, Silviu N.Dragomir, Pregătirea preoţilor în
Eparhia Romanului, II, în rev. "Mitropolia Moldovei şi Sucevei", anul LIV, nr.l-2, 1978, p.
116.
30
Ibidem.
31
"Anuarul Eparhiei Romanului" .. , p. 386.
32
Ibidem.
33
Ibidem, p. 387.
29
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obştesc, iar înăuntrul ei se desfăşura o viaţă călugărească rară, datorită
rânduielilor impuse de Vladica Melchisedec... Figura acestui Vladică era
copleşitoare, nu numai prin înalta sa poziţie în Biserică, ci şi prin tot ce gravita
~
"34
mJuru1sau...
.
Un alt fost elev al său, părintele Constantin Matasă, îşi va aminti cu drag
de profesorul şi directorul Seminarului din Roman, în lucrarea sa autobiografică
Însemnări pe răbuşul unei vieţi, (Ed. Constantin Matasă, Piatra Neamţ, 2001):
"Cam după o lună de la intrarea mea în seminar, arhiereul Ioanichie Fior,
directorul şcolii, m-a luat în casă, imprietenindu-mă cu copiii lui, din care cel
mai mic, Iosif, era şi el înscris în clasa întâia ... , legături care au continuat ani şi
ani de zile după plecarea mea din Roman ... iar după moartea regretatului
episcop mi-a dăruit întreaga lui bibliotecă teologică" 35 •
0

A

În loc de concluzii, aş dori să menţionez faptul că, acum, la împlinirea a
120 de ani de la trecerea în veşnicie a episcopului Ioanichie Fior, am dorit să
aduc în atenţia contemporanilor noştri personalitatea acestui distins slujitor al
Bisericii şi al Şcolii teologice româneşti, împlinind astfel o datorie morală de a
nu uita trecutul. Este un act de recunoştinţă, de preţuire, dar şi de cultivare a
demnităţii noastre de fii ai Bisericii şi ai neamului românesc, pentru ca văzând
ostenelile sale, "lumina" pe care acesta a lăsat-o în istorie, să ne luminăm şi noi
spre bună rodire prin fapte bune.

Visarion Puiu, Însemnări din viaţa mea, Editura Trinitas, laşi, 2004, p.24
Pr. Constantin Matasă, Însemnări pe rabuşul unei vieţi, Ed. Constantin Matasă, Piatra Neamţ,
2001, p. 37.

34
35
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REFERINTE ISTORICE PRIVIND PATRIMONIUL
'
~
IMOBILIAR DETINUT DE CATRE FAMILIA DE
NEGUSTORI GRECi TOPALI ÎN ORAŞUL GALAŢI LA
SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA ŞI ÎNCEPUTUL
SECOLULUI URMĂTOR
Dr. Mariana-Delia POHRIB
Dr. Adrian POHRIB
Historical References Regarding the Real Estate Owned
by the Greek Traders Topali in the Town of Galaţi,
at the End of the XIX-th Century and the Beginning of the XX-th
Abstract
This study, offered mainly to the academic world but also to the general public,
aims at presenting and analyzing the sources regarding the real estate owned by the
Greek trader family Topali, in the South of Moldavia, more exactly in the town of
Galaţi. Taking our stand on these documents, we sketched an investigation of the
economic and social contribution ofthe afore-mentioned family to the development of
the area under scrutiny.
A brief account of the properties owned by this family at the end of the XIX-th
century and the beginning ofthe XX-th reveals that the Topalis had around 8,000 ha of
land in Covurlui and Vaslui county and also in Bessarabia. In the important town-port
of Galaţi, Topali family owned 12 properties. They were grain storehouses, severa)
other buildings in the port area, hosting some important trade chambers, and also a few
buildings spread ali over the town. Along the years, these buildings either were sold
either were destroyed or damaged by the modemizing and systematizing works carried
on in the town. Even if the Topalis spent most of their lives in cosmopolite European
cities, they still performed some noteworthy acts of charity, in the benefit ofthe public
life of the town. Some of them were parts of some more complex projects carried by
the local Greek Community. Their name also ranges among the founders of the Greek
Church ofGalaţi.
Keywords: Topali, Bacalbaşa, Galaţi, Greek Community, Greeks, traders, real estate.

Studiul pe care îl propunem atenţiei mediului ştiinţific, în particular, şi
publicului, în general, îşi propune prezentarea şi valorificarea surselor
referitoare la patrimoniul imobiliar deţinut în sudul Moldovei, mai exact în
oraşul Galaţi, de către familia de negustori Topali, pe baza cărora am încercat o
creionare a contribuţiei economice şi sociale la dezvoltarea acestei zone.
Majoritatea datelor şi informaţiilor din acest studiu valorifică surse de arhivă
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inedite din cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului
următor, substanţa documentării reprezentând-o sursele cu caracter patrimonial,
ne referim în mod special la actele de vânzare-cumpărare ale diferitelor
proprietăţi. Deşi la o primă vedere pot fi considerate surse de documentare
aride, am încercat să extragem şi să valorificăm unele informaţii semnificative
şi detaliate privind dimensiunile, funcţiile şi particularităţile averii familiei
Topali, constituirea, compoziţia, transferul şi dizolvarea patrimoniului,
potenţialul de putere şi prestigiu, simbolurile de status social şi mecanismele
sociale ale distincţiei şi nu în ultimul rând unele aspectele genealogice,
biografice şi sociale referitoare la proprietari.
Deschiderea navigaţiei europene în Marea Neagră şi treptata pătrundere a
produselor româneşti în marele comerţ internaţional, la începutul secolului al
XIX-lea, au favorizat stabilirea a numeroşi străini în porturile Dunării de Jos.
Între aceştia, un loc important 1-au ocupat grecii, bine înrădăcinaţi în viaţa
economică a principatelor române încă din secolele anterioare. Cu excelente
abilităţi mercantile şi de navigaţie, cu bune relaţii în centrele de schimb din
regiunea pontică şi balcanică, etnicii greci au fost între primii care au profitat de
oportunitatea de a introduce produsele româneşti în circuitul economic
internaţional.

Analizând dezvoltarea oraşului Galaţi la mijlocul secolului al XIX-lea,
academicianul Constantin Buşe semnala pentru deceniile patru şi cinci prezenţa
în oraşul de la Dunăre a unui important număr de comercianţi supuşi străini,
5.294, dintr-un total al populaţiei de 26.050 suflete. Printre aceştia, remarcăm
supuşii sarzi, austrieci, englezi, francezi, ruşi şi turci. Registrele portuare
consemnează numele unor mari negustori, conducători de case comerciale, cum
ar fi: V. Fanciotti, A. şi L. Argenti, Z. Vlasto, E. Pană, Al. Petrochino, P.H.
Gheorghiu, C. Sacomano, P. Marasi, 1. Mendel, S. Roidi, P. Climi, şi Spiru
Topali, mari exportatori de cereale şi cherestea, care s-au implicat activ în viaţa
economică şi socială a oraşului 1•
La 16 ianuarie 1863, mai mulţi proprietari şi negustori bogaţi din Galaţi,
printre care remarcăm pe Spiru (Spiridon) Topali, au adresat telegrafic
Ministerului Agriculturii, Comerţului şi Lucrărilor Publice un memoriu în care
reclamau faptul că Municipalitatea de Galaţi "a încălcat legile şi drepturile
publice" afişând o publicaţie prin care îşi manifesta intenţia de a scoate la
vânzare prin licitaţie publică unele terenuri amplasate pe malul Dunării,
destinate încă din vechime debarcaderului şi depozitelor pentru cherestea. În
viziunea protestatarilor, 108 la număr, erau încălcate prevederile art. 381 din
Codul Civil, care stipula că "drumurile, râurile mari şi mici, malurile lor,
Constantin Buşe, Comerţul exterior prin Galaţi sub regimul de port franc (1837-1883),
Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1976, p. 85.
1
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limanurile şi ţărmurile se numesc lucruri publice sau avere publică". Semnatarii
petiţiei reclamau "în chipul cel mai stăruitor şi oficial, anularea unei asemenea
nepilduite şi scandaloase fapte", care, în esenţă, monopoliza comerţul la
Dunăre, cu repercusiuni asupra preţurilor la produsele de utilitate publică, dar
mai ales în ceea ce priveşte preţul lemnelor de foc şi de construcţie. În
încheiere, se aprecia că aceste terenuri, ca în toată lumea de altfel, trebuiau să
slujească şi la Galaţi "întrebuinţării publice în interesul negoţului". Perseverenţi
în demersul lor, la 28 ianuarie 1863, negustorii din Galaţi s-au adresat şi
redacţiei ziarului "Românul" din Bucureşti solicitând publicarea petiţiei 2 •
Spiridon G. Topali s-a numărat printre fruntaşii Comunităţii greceşti din
oraşul Galaţi care, la începutul anului 1865, au adresat un memoriu
domnitorului solicitând învoirea de a construi în oraşul de la Dunăre o biserică,
în care serviciul divin urma să fie oficiat de către preoţii greci întreţinuţi de
comunitate. În cadrul memoriului se sublinia faptul că cereri similare fuseseră
formulate de către comunităţile din Giurgiu şi Brăila, care au obţinut aprobarea
edificării unor lăcaşuri de cult încă din anul 1863. Astfel, la 26 iunie 1865,
Ministerul Justiţiei, Cultelor şi Instrucţiunii Publice făcea cunoscut Prefecturii
judeţului Covurlui că a încuviinţat zidirea bisericie.
Istoria oraşelor Galaţi şi Vaslui, a judeţelor Covurlui şi Vaslui, nu poate fi
făcută fără referinţe la familia Topali, apreciaţi ca mari latifundiari chiar de
către presa mondenă. În mod evident, un asemenea statut implica şi
responsabilităţi în plan filantropic, onorate cu generozitate de către familie,
mărturie stând "Monitorul Oficial" şi unele ziare ale timpului, care au adus la
cunoştinţa opiniei publice donaţiile făcute către biserici, şcoli şi spitale.
Astfel, sunt consemnate mesajele de mulţumire din partea Epitropiei
Spitalului "Elisabeta Doamna" pentru donaţia oferită pentru întreţinerea
stabilimentului din Galaţi (1883) 4 , ale ministrului Sănătăţii pentru suma dăruită
în vederea construirii unei infirmerii în comuna Lipovăţ, judeţul Vaslui,
( 1905) 5, ale Epitropiei bisericii cu hramul "Sf. Gheorghe" din Lipovăţ pentru
efectuarea reparaţiilor la acoperişul lăcaşului de cult ( 1909) 6 , ale Epitropi ei
bisericii "Sf. Trei Ierarhi" din parohia Muntenii de Jos (judeţul Vaslui), pentru
donaţia care a ajutat la reclădirea bisericii (1910) 7 şi ale Ministerul Cultelor şi
Instrucţiunii care aducea "viile sale mulţumiri" lui Panait S. Topali pentru

2

"Românul" din 7/19 februarie 1863.
Arhivele Naţionale Galaţi, fond Primăria oraşului Galaţi (în continuare PoG) d. 4311865, f. 4.
4
"România Liberă" nr. 1914 din 18 noiembrie 1883. Acelaşi ziar ne relevă faptul că familia
Topali era activă şi pe piaţa brăileană (nr. 853 din 3 aprilie 1880).
5
"Monitorul Oficial" nr. 178 din Il (24) noiembrie 1905, p. 6059.
6
/bidem, nr. 157 din 13/26 octombrie 1909, p. 6342.
7
Ibidem, nr. 125 din 5118 septembrie 1910, p. 5182.
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cu sume importante de bani la formarea unui fond pentru îmbrăcarea
elevilor săraci şi merituoşi ai Gimnaziului din Vaslui" (1914) 8 .
Ziarul "Voinţa Naţională" din 15 noiembrie 1885 publica lista persoanelor
care au subscris diferite sume pentru ridicarea în faţa Facultăţii de Medicină din
Bucureşti a unui monument închinat doctorului Carol Davila, între care regăsim
şi pe Spiru Topali cu suma de 80 de lei 9 • De asemenea, nu putem să nu
remarcăm faptul că, în anul 1886, P.S. Topali a înfiinţat şi întreţinut o şcoală în
satul Chiţoc, judeţul Vaslui. Am prezentat doar câteva dintre donaţiile care au
fost mediatizate în spaţiul public, avem însă convingerea că aceste acte
filantropice au fost cu mult mai numeroase, unele dintre ele fiind făcute în
cadrul unor iniţiative mai complexe sub patronajul Comunităţii Elene, fapt care
explică şi prezenţa numelui familiei pe tabloul ctitorilor Bisericii greceşti din
Galaţi.

Familia Topali a avut o intensă activitate pe tărâm "bancar", împrumutând
comercianţi şi afacerişti din Iaşi, Bacău, Bârlad, Galaţi, Brăila şi chiar Călăraşi,
care îşi ipotecau imobilele contra unor sume importante de bani 10 . Condiţiile de
împrumut erau extrem de stricte, documentele consemnând, uneori, şi cazuri de
încălcare a clauzelor contractuale, fapt care a impus chemarea în judecată a
debitorilor şi scoaterea proprietăţilor ipotecate la licitaţie publică.
Spre exemplu, în cursul anului 1899, Panait S. Topali, fiul lui Spiru şi al
Sotiei Topali, se afla în proces cu fraţii Theofilade şi 1. Milas pentru achitarea
unei datorii de 15.000 lei, acţiunea judecătorească fiind iniţiată cu mult timp
înainte de către răposatul său tată 11 • În anul 1915, Tribunalul judeţului Bacău,
pe baza unei creanţe ipotecare din anul 191 O, scotea la licitaţie moşiile lui
Alexandru Paraschiv amplasate pe teritoriul comunei Râpile, plasa Trotuş,
întrucât acesta nu reuşise să achite, în termenul de cinci ani, un împrumut în
valoare de 350.000 lei contractat de la Panait S. Topali, cu o dobândă de 6%.
Astfel, erau scoase la vânzare două moşii: Slobozia-Mielului, în suprafaţă de
1.145 ha, evaluată la 250.000 lei, şi moşia Benea (195 ha), apreciată la 100.000

8

Ibidem, nr. 211 din 17/30 decembrie 1914, p. 9525.
"Voinţa Naţională" nr. 393 din 15 noiembrie 1885.
10
Vezi actele autentificate de către Tribunalul judeţului Covurlui (în continuare TJC) la nr.
1304, 1306, 1307/1900; 1223, 1224/1902; 1423/1903; 1827/1904; 1370/1905. Deşi activitatea a
devenit mai intensă după anul 1900, există unele documente care atestă practica împrumutului
şi în anii '80. Spre exemplu, în anul 1880, Spiru G. Topali 1-a împrumutat pe căpitanul N.
Cernat din Galaţi cu suma de 16.000 lei aur, vezi Arhivele Naţionale Galaţi, fond TJC, Secţia l
Acte autentice, actul autentificat la nr. 930/1887, d. 6/1887, nenumerotat.
11
Arhivele Naţionale Galaţi, fond TJC, Secţia 1 Acte autentice, actul autentificat la nr. 2287 din
23 noiembrie 1905, d. 17/1905, f. 336. Din document rezultă că în anul 1899 mama lui Spiru G.
Topali se afla la Viena, alături de nepoatele sale, Maria Callifrona şi Elena Arghiropulo, fiicele
lui Spiru.
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lei 12 • La 3 septembrie 1914, Sergiu Torjescu din comuna Dămieneşti, judeţul
Roman, era chemat în judecată de către Judecătoria Rurală Vaslui într-un
proces având ca obiect neachitarea unor cambii către P. Topali 13 . Un caz similar
întâlnim la 31 martie 1916, când erau deferiţi justiţiei Vasile Mareş şi Teodor
Popovici din Brăila, debitori care nu au putut returna un împrumut de 300.000
lei, contractat în anul 1911 cu o dobândă de 8% pe an, astfel că le erau scoase la
licitaţie publică moşiile şi conacul din comuna Găiceana 14 , cu o întindere de
955 pogoane (aproximativ 480 ha) 15 .
Uneori, se întâmpla ca familia Topali să mai şi piardă în afaceri, cum s-a
întâmplat în anul 1897, când ziarul "Epoca" din 22 septembrie, sub titlul
Dispariţia unui bancher, mediatiza cazul lui P. Landau din Galaţi, care,
prezentându-se drept bancher şi fabricant de băuturi spirtoase, a reuşit să obţină
de la diferiţi oameni importanţi din oraş sume consistente de bani care totalizau
peste 100.000 lei. Din păcate, printre "contributori" s-a numărat şi Panait
Topali, cu suma de 15.000 lei. În ziua dispariţiei, "antreprenorul", care în
realitate s-a dovedit a fi un escroc, a vândut toată argintăria, bijuteriile şi
obiectele de valoare pe care le delinea şi a părăsit oraşul, cel mai probabil cu
destinaţia oraşului natal, Varşovia 1 •
Panait Topali a încercat să se implice şi în unele activităţi industriale,
context în care remarcăm asocierea cu fraţii Galiaţatos (Nicoli, Ecaterina şi
Aristotel Galiaţatos) din oraşul Brăila, prin care au fost puse bazele unei
societăţi specializată în morărit. Din păcate, iniţiativa a fost sortită eşecului,
deoarece la 31 decembrie 1912 societatea a fost dizolvată în urma retragerii
brăilenilor, aceştia luându-şi angajamentul de a achita lui Topali, în termen de
trei ani, cu o dobândă de 7%/an, suma de 1.350.000 lei, reprezentând
contravaloarea stabilimentului industrial (morii), care rămânea în proprietatea
acestora 17 • Trebuie subliniat că sursele documentare dintre anii 1879 şi 1900
menţionează că Sofia, soţia lui Spiridon Topali, a locuit la Viena, în unele
12

"Monitorul Oficial" nr. 24 din 29 aprilie/12 mai 1915, p. 1099.
Ibidem, nr. 116 din 23 august/5 septembrie 1914, p. 6017.
14
Moşie amplasată în apropierea gării Făurei, judeţul Brăila, cunoscută sub denumirea Brateşu

13

Surdila-Câţa.

"Monitorul Oficial" nr. 8 din 8/21 aprilie 1916, p. 316. Vezi şi "Monitorul Oficial" nr. 187
din 16/29 noiembrie 1914, p. 8608-8609, nr. 184 din 16/29 noiembrie 1913, p. 7975.
16
"Epoca" din 22 septembrie 1897.
17
"Monitorul Oficial" nr. 252 din 13/26 februarie 1913, p. 11745 (supliment); ibidem, nr. 14
din 16/29 aprilie 1910, p. 663. Contextual, se impune precizarea că în oraşul Brăila mai exista o
familie cu numele Topali, destul de importantă dacă avem în vedere faptul că, la 8 mai 1912,
Topali C. Spiru, "mare proprietar şi industriaş din Brăila", a fost decorat de către regele Carol 1
cu Ordinului "Coroana României" în grad de cavaler, vezi "Monitorul Oficial" nr. 213 din 19
decembrie 1909. Asemănarea de nume este izbitoare, însă documentele anului 1899 arată că
tatăl lui Panaite Topali, Spiru G. Topali, era decedat, prin urmare, nu putea fi decorat în 1912.
15
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perioade alături de mama soţului şi fiicele lor, Maria Callifrona şi Elena
Arghiropulo. Prin urmare, administrarea afacerilor şi a moşiilor trebuia făcută
cu ajutorul unor oameni de încredere. Unul dintre aceştia a fost grecul Dionisie
D. Caravia din Galaţi, cel care a reprezentat interesele familiei, a perfectat
actele, a tranzacţionat proprietăţile şi a încasat veniturile pentru o perioadă de
mai bine de trei decenii. Astfel, la 14/27 iunie 1900, Panait S. Topali prezenta
în Camera de Consiliu a Tribunalului Covurlui o procură, autentificată de către
Ministerul Afacerilor din Viena şi de Consulatul General al României, prin care
era împuternicit de către surorile sale, Maria D. Califrona şi Elena G.
Arghiropol, să le reprezinte interesele. La rându-i, atât în numele său, cât şi al
surorilor, a împuternicit pe Dionisie D. Caravia în vederea administrării
imobilelor din oraşul Galaţi şi a moşiilor ramase de pe urma mamei, Sofia S.
Topali, decedată la Viena la 16/18 mai 1900.
Cât de importantă era familia Topali şi care erau cercurile de influenţă pe
care le frecventa? Răspunsul la această întrebare îl oferă notarul vienez
Wilhelm Reich, care, cu ocazia autentificării unei procuri, consemna la 16 iunie
1900: "înaintea mea s-au prezentat părţile, dl Dimitrie M. Caliphronas
(Califronas), membru al Camerei Deputaţilor la Atena, şi soţia lui, d-na Maria
D. Caliphronas, născută Spiridon Topali; Excelenta Sa, Gheorghie A.
Argyropulos (Arghirpulos), ambasador al regelui Greciei la Bucureşti, şi d-na
Helena G. Argyropulos, născută S. Topali, toţi petrecând în acest timp la Viena,
a căror identitate personală am constatat-o prin martori cunoscuţi mie:
Excelenta Sa dl Grigorie Manas, ambasador al regelui Greciei la Viena, cavaler
al Ordinului "Coroana de Fier" şi al Ordinului "Francisc" etc., şi dl Gheorghie
A. Caravias, comersant domiciliat în Viena" 18 •
Un eveniment extrem de important la care trebuie să ne raportăm din
perspectivă patrimonială este acela din 6 septembrie 1900, când Maria D.M.
Califrona, născută Topali, s-a prezentat împreună cu soţul ei, Dimitrie M.
Califrona, proprietar şi deputat, în faţa notarului Neculai Luscuri din Atena,
unde a declarat că renunţa la succesiunea averii mamei sale, Sofia S. Topali,
decedată la Viena la 16/18 mai 1900. Câteva luni mai târziu, la 9 decembrie
1900, şi sora ei, Elena G. Argyropoulos, domiciliată în Bucureşti, s-a prezentat
împreună cu soţul ei, G. Argyropoulos, ministrul Greciei în România, înaintea
Arhivele Naţionale Galaţi, fond TJC, Secţia 1 Acte autentice, d. 1111900, f. 1-3. Vezi şi actul
de notorietate autentificat la nr. 1080 din 6 iunie 1900, din care rezultă că de pe urma lui Spiru
şi Sofia Topali au rămas moştenitori trei copii, Maria, căsătorită G. Califroni, Helena, căsătorită
G. Arghiropolu, şi Panaite Topali, vezi d. 10/1900, f. 139.
Procura a fost reînnoită Ia 2/15 octombrie 1900, când P. S. Topali, "proprietar şi exploatator al
fabricii de spirt din comuna Muntenii de Jos, judeţul Vaslui", împutemicea pe Dionisie Caravia
să administreze imobilele pe care le deţinea în oraşul Galaţi, Arhivele Naţionale Galaţi, fond
TJC, Secţia 1 Acte autentice, actul autentificat Ia nr. 1741 din 2 oct. 1900, d. 17/1900, f. 4.
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Tribunalului judeţului Ilfov, unde a declarat că renunţa şi ea la moştenirea
provenită de pe urma mamei 19 •
Moştenirea generoasă a familiei, sistemul relaţional, exploatarea moşiilor,
acordarea unor împrumuturi mari cu dobânzi consistente au permis acumularea
unui important capital financiar, care a fost reinvestit atât în fabrica de spirt pe
care familia o deţinea în Muntenii de Jos Gudeţul Vaslui), cât şi în importante
proprietăţi imobiliare din Galaţi, oraş care constituia un adevărat "cap de pod"
în exportul produselor obţinute de la fabrica de spirt şi de pe urma exploatării
moşiilor.

În cele ce urmează, deşi ar părea anostă, ne propunem o trecere în revistă
a patrimoniului imobiliar deţinut de către familia Topali pe raza oraşului Galaţi,
tocmai pentru a sublinia potenţa financiară de care aceasta dispunea. Panaite
Gheorghiu Bacalbaşa, tatăl Sotiei, căsătorită Topali, a cumpărat, în anii 1834 şi
1840, două terenuri învecinate (unul cu deschidere la str. Frumoasă nr. 1O, iar
celălalt la str. Sf. Spiridon nr. 9), pe care a construit mai multe case, înstrăinate
de către fiica sa, în ianuarie 1895, familiei Abraham A. Grumberg, contra sumei
de 22.000 lei 20 . Acelaşi negustor, în anii 1836-1837, a achiziţionat un imobil pe
strada Portului nr. 11, vândut de către Panaite Topali, fiul fiicei sale, familiei
Isidore Grumşpan în anul 1912, pentru suma de 23.500 lei 21 • În acelaşi an, la 24
aprilie 1912, a fost vândut lui P. Galiaţatos un alt imobil situat pe str. Do gări ei
nr. 14, evaluat la 9.500 lei, cu menţiunea că şi acesta venise în patrimoniul
familiei tot pe linie matemă22 .
Panaite H. (Hagi) Gheorghiu Bacalbaşa (tatăl Sotiei) şi Costache
(Constantin) H. Gheorghiu Bacalbaşa (unchiul) au achiziţionat între anii 18471857 şapte loturi de teren (bezman) de la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iaşi,
tranzacţionate la 31 octombrie 1919 de Panait Topali, pentru suma de 32.000
lei, către Iosef Heller23 . Prin cumpărări succesive între anii 1860-1868, în
proprietatea familiei Topali au intrat mai multe loturi de teren pe strada
Basarabiei (cumulate, acestea însumau 2. 907 mp ), proprietăţi care au fost
Arhivele Naţionale Galaţi, fond TJC, Renunţări Ia succesiuni, registrul 111900, transcrierile
nr. 4311900 şi 5311900, f. 23, 29. Vezi şi fond TJC, Secţia 1 Acte autentice, actul autentificat la
nr. 2434 din 17 octombrie 1911, d. 2011911, f. 89, în care a fost făcută menţiunea că Sofia S.
Topali era "unica nepoată de frate a lui Constantin Gheorghe Bacalbaşa".
20
Plata integrală a fost eşalonată în 20 de rate, pe parcursul a zece ani, cu o dobândă de 8%,
Arhivele Naţionale Galaţi , fond TJC, Secţia 1 Acte autentice, actul autentificat la nr. 49 din Il
ianuarie 1895, d. 1/1895, nenumerotat.
21
3500 lei au fost achitaţi Ia întocmirea actului, iar diferenţa, de 20.000 Iei, a fost eşalonată pe
durata a 10 ani, Arhivele Naţionale Galaţi, fond TJC, Secţia 1 Acte autentice, actul autentificat
la nr. 1353 din 21 aprilie 1912, d. 9/1912, f. 211. lmobilul era amplasat vis-a-vis de Palatul
19

Navigaţiei.
22
23

Ibidem, actul autentificat Ia nr. 1353 din 21 aprilie 1912, d. 9/1912, f. 293.
Ibidem, actul autentificat Ia nr. 5008 din 31 octombrie 1919, d. 23/1919, f. 464.
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expropriate în anul 1886, contra unei despăgubiri de 30.000 lei, în favoarea
Direcţiei Generale a Căilor Ferate Române, în vederea construirii bazinului,
cheiurilor şi docurilor din Galaţi, obiective declarate de utilitate publică prin
legea promulgată la 2 iunie 1881 24 •
Costachi Gheorghiu Bacalbaşa, unchiul Sotiei Topali, a cumpărat în anul
1865 imobilele situate în strada Cuza Vodă (fostă Mihai Bravu) nr. 40-42,
imobile descrise ca fiind "trei rânduri de case şi alte încăperi". Acestea au intrat
în proprietatea Sotiei în anul 1877, care le-a înstrăinat la 13 ianuarie 1899, pe
când era rentieră la Viena, către Manasse Wechsler, contra sumei de 53.000 lei
(suma a fost eşalonată în rate, pe durata a 10 ani). La data vânzării chiriaşi în
imobil erau N. Schapira şi Samuel Pineles 25 , ale căror contracte expirau la 26
octombrie 1900 şi 23 aprilie 189926 .
Pe strada Sfinţii Apostoli familia a deţinut, începând cu anul 1877, patru
magazii din cărămidă pentru depozitarea cerealelor, pe care le-a vândut în anul
1911, contra sumei de 6.000 lei, lui Panait C. Cutava, unul dintre vecini, care
intenţiona să-şi extindă afacerile 27 . De asemenea, a deţinut un teren cu binale pe
strada Mavramol, câştigat la licitaţie publică în anul 1886, proprietate
imobiliară pe care Spiru Topali a înstrăinat-o în anul următor în favoarea lui
Hascal Hermovici cu preţul de 5.550 lei28 . La imobilele menţionate se adăugau
trei clădiri extrem de importante ca arhitectură, poziţionare şi destinaţie, şi
anume: imobilele din str. Egalităţii nr. 21, str. Portului nr. 27 şi str. Colonel
Boyle nr. 28. Astfel, primul dintre imobile, cel din str. Egalităţii nr. 21 (colţ cu
străzile Lepădatu şi Sf. Nicolae), a găzduit Şcoala Comercială Superioară şi a
fost vândut în anul 1923, pe când Panait Topali se afla la hotelul "Elysees Star"
din Paris, pentru suma de 1.000.000 lei lui P. S. Antippa. Clădirea, care se
învecina la sud şi vest cu Căminul Preoţesc al Societăţii "Solidaritatea",
Vezi contractul de cesiune pentru cauză de utilitate publică autentificat de către TJC, Secţia 1
Acte autentice, la nr. 1291 din 23 octombrie 1886, d. 2/1886, nenumerotat.
25
Samuel Pineles (1843-1928) s-a născut la Galaţi şi a fost printre primii care au activat pentru
o colonizare evreiască în Palestina, jucând un rol extrem de important în mişcarea sionistă din
România. A fost membru activ al Comitetului gălăţean care are merite deosebite la înfiinţarea
coloniilor Zichron Iacob şi Rosch Pina.
26
Arhivele Naţionale Galaţi, fond TJC, Secţia 1 Acte autentice, actul autentificat la nr. 84 din 13
ianuarie 1899, d. 1/1899, nenumerotat. Imobilele se învecinau la nord cu Vadul Cărăbuş, pe o
distanţă de 64 m, iar la vest cu str. Cuza Vodă, pe o distanţă de 63 m. În anul 1941 imobilele au
fost recenzate pe str. Cuza Vodă Ia nr. 46 şi 48, vezi Arhivele Naţionale Galaţi , fond Curtea de
Apel - Centrul Naţional de Românizare, d. 1628 (Strul Nahminovici) şi 1024 (Frida
Weintraub).
27
Arhivele Naţionale Galaţi, fond TJC, Secţia 1 Acte autentice, actul autentificat la nr. 2434 din
17 octombrie 1911, d. 2011911, f. 89.
28
Ultima tranşă datorată din vânzare, 2.362 lei, a fost achitată în anul 1905 de către soţia
cumpărătorului, Sima Hermovici. Ibidem, actul autentificat Ia nr. 2287 din 23 noiembrie 1905,
d. 17/1905, f. 385-386 (vezi şi actul autentificat Ia nr. 1311 din 9 septembrie 1887).
24
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beneficia de canalizare, curte interioară pavată (978 m.p.), beci, garduri din zid
şi poartă masivă din fier forjat 29 . Proprietatea din str. Portului nr. 27 (care avea
ieşire şi în str. Sf. Apostoli, unde erau amplasate două magazii) se afla într-o
zonă efervescentă din punct de vedere comercial, pe malul Dunării. Nu avem
date referitoare la anul achiziţionării acestei proprietăţi, cert este faptul că, în
ultimul deceniu al secolului, imobilul se afla în proprietatea familiei Topali.
Documentele de arhivă consemnează faptul că la 15 februarie 1892 Spiridon G.
Topali a iniţiat un proces lui Osias Auschnitt (tatăl celebrului industriaş Max
Auschnitt), cel care, cu un an înainte, construise mai multe binale pe străzile
Portului şi Sf. Apostoli încălcând dreptul de proprietate al reclamantului. În cele
din urmă, conflictul a fost stins în anul 1895, când Osias Auschnitt a acceptat să
30
plătească o despăgubire în valoare de 1.000 lei •
Conform unei situaţii întocmită la 26 aprilie 1917 de către Comisia Mixtă
de Rechiziţii a Judeţului Covurlui, în timpul Primului Război Mondial la Galaţi
au fost rechizitionate de către armatele ruse sau române peste 200 de imobile,
printre care şi casele lui Panait Topali din str. Portului nr. 27 şi str. Speranţei nr.
2 31 , în primele case fiind instalat Marele Cartier Rus, iar în celelalte mai multe
formaţiuni ruse şi cancelarii. În imobilele din strada Portului funcţionau înainte
de rechiziţionare şapte birouri ale unor afacerişti greci, dar şi cele ale
Serviciului Maritim Român 32 . Clădirea era una impozantă, cu etaj, fiind sediul
unor societăţi importante, spre exemplu, între anii 1919-1920 a fost închiriată
firmei "Chr. G. Bassiotti", iar între 1922-1925 lui C. N. Vasilides, agent de
vapoare 33 . La 31 martie 1926, Panait Topali, care se afla la hotelul "Royal" din
Lausanne (Elveţia), împutemicea pe D. G. Caravia să vândă imobilul, astfel că
la 18 mai 1926 acesta tranzacţiona proprietatea către firma "The Cockson
Produce & Chemical Company Ltd." din Londra, New London Street 81, contra
34
sumei de 3.000.000 Iei .

~ Idem, actul autentificat la nr. 853 din 5 martie 1923, d. 5/1923, f. 229-230, 256 (vezi planul
imobilului). lmobilul există şi în prezent, fiind amplasat lângă Biserica "Sf. Nicolae", la
intersecţia străzilor Ion Creangă şi Lugoj, în imediata vecinătate a monumentului consacrat sub
denumirea "Poarta de han turcesc".
30
Idem, actul autentificat la nr. 1573 din 30 august 1895, d. 10/1895, nenumerotat.
31
Strada Speranţei începea din str. Braşoveni şi se termina în str. Portului, imobilul tiind
amplasat pe partea dreaptă; începând cu anul 1919 denumirea a fost schimbată în str. Colonel
Boyle.
32
Arhivele Naţionale Galaţi, fond PoG, d. 115/1917, f. 87-91. Birourile aparţineau următorilor
negustori: P. Sp. Topali, 1. Stoicovici, N Atanasuluis, P. Atanasuluis, 1. Corvisianu, 1. Hristidis
şi D. Lutav.
33
Idem, fond TJC, Secţia 1 Acte autentice, d. 17/1922, f. 19.
34
ldem, actul autentificat la nr. 264 7 din 18 mai 1926, d. 10/1926, f. 102, 105, 119. lmobilul era
amplasat vis-a-vis de Palatul Navigaţiei.
9
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Ultima dintre clădiri pe care o vom prezenta, cea din str. Colonel Boyle
nr. 28, se afla în zona cea mai efervescentă din punct de vedere comercial, pe
malul Dunării, în zona Vadului Bacalbaşa. Pornind de la premisa că familia
Bacalbaşa, cu care familia Topali s-a înrudit, deţinea suprafeţe importante pe
malul Dunării (fapt care a impus şi denumirea vadului), putem avansa ipoteza
că imobilul se afla în proprietatea familiei înainte de mijlocul secolului al XIXlea, probabil de prin anii "40. La 1O iulie 1928, Panait S. Topali, care se afla în
continuare la hotelul Royal din Lausanne, vinde prin procurist imobilul
Centralei Cooperativelor din Bucureşti, pentru suma de 3.250 lire sterline 35 .
Proprietatea constituia un adevărat complex imobiliar, alcătuit din trei clădiri cu
etaj, dispuse pe un teren cu suprafaţa de 1400 m.p., cu o deschidere la stradă de
37 m, iar la cheiul Dunării de 55 m, proprietate împrejmuită printr-un zid de
6
piatră şi cu porţi din fier forjae .
Concluzii. O scurtă trecere în revistă a patrimoniului deţinut de către
această familie la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului următor
relevă faptul că în domeniul latifundiar aceasta deţinea în judeţele Covurlui şi
Vaslui, dar şi în Basarabia, proprietăţi care însumau peste 8.000 ha. Moştenirea
generoasă a familiei, sistemul relaţional de care dispunea, exploatarea moşiilor,
acordarea unor împrumuturi mari cu dobânzi consistente, au permis acumularea
unui important capital financiar care a fost reinvestit atât în fabrica de spirt pe
care familia o deţinea în Muntenii de Jos (judeţul Vaslui), cât şi în importante
proprietăţi imobiliare din Galaţi, un adevărat "cap de pod" pentru exportul
produselor obţinute din exploatarea moşiilor şi a fabricii de spirt.
În oraşul de la Dunăre, important centru urban şi portuar, familia Topali a
deţinut nu mai puţin de 12 proprietăţi imobiliare, reprezentate de magazii pentru
depozitarea cerealelor, clădiri în zona portului, în care erau instalate importante
case de comerţ, dar şi de imobile răspândite pe întreg teritoriul oraşului,
proprietăţi care au fost înstrăinate sau au fost afectate în decursul timpului de
activităţile de sistematizare şi modernizare a oraşului. Unele dintre aceste
clădiri erau reprezentative prin arhitectură şi amplasament, este suficient să
amintim faptul că în timpul Primului Război Mondial unele imobile din str.
Portului au fost rechizitionate, într-unul dintre ele fiind instalat chiar Marele
Cartier Rus.

1.200 lire au fost achitate la încheierea actului, diferenţa fiind fragmentată în
câte 500 lire sterline, care urmau să tie achitate prin cec la o bancă londoneză.
36
Arhivele Naţionale Galaţi, fond PoG, actul autentiticat la nr. 2539 din 1O
13/1928, f. 375 (la f. 378, vezi procura în original dată de către P. Sp. Topali
Geneva). Imobilul era amplasat lângă casele lui Ştefan H. Ştefan (strada s-a
Speranţei, iar după 1948 str. Reconstrucţiei).
35
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Vici si tudinile istoriei au făcut ca din acest patrimoniu impresionant să nu
se păstreze p ână în zilele noastre decât imobilul din str. Egalităţii, care, pentru o
perioadă, a găzduit Şcoala Comercială Superioară "Alexandru Ioan Cuza".
Punerea în aplicare, începând cu anul 1919, a reformei agrare a avut drept
consecinţă declinul proprietăţilor funciare, astfel că familia Topali a fost nevoită
să-şi retragă afacerile din România, disponibilizând prin vânzare întregul
patrimoniu imobiliar, deşi acesta nu fusese expropriat de către stat, ca în cazul
moşiilor. De altfel , dintre cele 12 imobile care au aparţinut familiei în decursul
timpului, la sfârşitul Primului Război Mondial familia mai deţin ea în Galaţi
doar patru imobile, care au fost înstrăinate ş i ele între anii 1919-1928, pe când
familia se afla în s trăinătate . Familia, de ş i ş i-a petrecut cea mai mare parte a
timpului în oraşe europene cosmopolite, s-a distins prin acte filantropice
generoase, mediatizate în spaţiul public, unele dintre ele fiind circumscrise unor
iniţiati ve mai complexe sub patronajul Comunităţii Elene, fapt care explică
prezenţa numelui pe tabloul ctitorilor Bisericii Greceşti din Galaţi.
Iată câteva din argumentele care ne-au convins că iniţierea unor cercetări
în legătură cu familia Topali era imperios necesară. Am început ş i încheiem
animaţi de s peranţa că demersul nostru îşi justifică efortul prin revalorizarea
istorică a familiei Topali, având în vedere contribuţia economică ş i socială la
dezvoltarea judeţelor Covurlui ş i Vaslui.

Ga l aţi. Vadul Bacalbaşa la începutul secolului al XX -lea.
În această zonă, Panaite Gheorgh iu Bacalbaşa, tatăl Sofiei Topali , a deţinut importante
proprietăţi imobiliare, fapt care a impus şi denumirea vadului.
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Str. Portului

Strada Portului (amplasată în continuarea străzii Col. Boyle) la începutul secolului al XX-lea.
În fundalul imaginii , imobilul din str. Colonel Boyle nr. 28; pe partea dreaptă, în fundal,
imobilele din str. Portului nr. Il ş i 27, proprietatea familiei Topali.

În centrul imagi nii , imobilul din str. Colonel Boyle nr. 28; în partea dreaptă, jos, imobilele din str.
Portului nr. Il ş i 27 , proprietatea familiei Topali. Proprietatea din str. Colonel Boyle constituia
un adevărat complex imobil iar alcătuit din trei clădiri cu etaj , dispuse pe un teren cu suprafaţa
de 1400 m.p., cu o deschidere la stradă de 37 m, iar la cheiul Dunării de 55 m. Proprietatea era
împrejmuită printr-un zid de piatră, cu porţi din fier forjat. Familia Topali mai d eţ inea în celălalt
capăt al străzii un alt imobil la nr. 2.
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nr. 21, fostă proprietate a fami liei Topali. Localul, care a găzduit
"Alexandru Ioan Cuza", a fost vândut în anul 1923 lui P. S.
Antippa. lmobilul este amplasat lângă Biserica "Sf. icolae", la intersecţia străzilor Ion Creangă şi
Lugoj , în imediata vecinătate a monumentului consacrat sub denumirea "Poarta de han turcesc".
lmobilul din

Galaţi ,

Bacău,

str.

Egalităţi i

Şcoala Comercială Superioară

1923 martie 5, Galaţi. Planul imobilului din Galaţi , str. Ega lităţii nr. 21, anexat actului autentificat de
către Tribunalul jude(ului Co vurlui la nr. 853 din 5 martie 1923. Lmobilul, care se învecina la sud şi
vest cu Căminul Preoţesc al Societăţii "Solidaritatea", beneficia de canalizare, curte interioară pavată
(978 m.p.), beci, garduri din zid şi poartă masivă din fier forjat (d. 5/ 1923, f. 229-230, 256).
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Costachi Gheorghiu Bacalbaşa, unchiul Sotiei Topali, a cumpărat în anul 1865 imobilele situate
în str. Cuza Vodă (fostă Mihai Bravu) nr. 40 -42, imobile descrise ca fiind "trei rânduri de case
şi alte încăperi". Acestea au intrat în proprietatea Sotiei în anul 1877, care le-a înstrăinat la 13
ianuarie 1899, pe când era rentieră la Viena, către Manasse Wechsler. Imobilele se învecinau la
nord cu Vadul Cărăbuş (vezi imaginea, partea stângă a suprafeţei haşurate) pe o distanţă de 64 m,
iar vest cu str. Cuza Vodă pe o distanţă de 63 m. În anul 1941 , imobilele au fost recenzate pe
str. Cuza Vodă, la nr. 46 şi 48.
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ŞCOLILE

PROFESIONALE ŞI VOCAŢIONALE
ÎNFIINŢATE DE AUTORITĂŢILE LOCALE ÎN ORAŞUL
BACĂU (A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA)
Prof. Cornelia CUCU
Professional and Vocational Schools Established by Local Authorities
in the City of Bacău (Second Half of the XIX-th Century)
Abstract
The process of Romanian society modemization, carried out in the second half
of the XIX Century, meant the establishment of a teaching with a pronounced practica]
character, called to respond to the economic demands of the time, and able to
decongest the theoretical education that did not offer jobs. From this perspective, local
authorities have endeavored to establish, in the city of Bacau, a series of professional
and vocational schools, with easy admission and adequate means of attracting students,
where the students were accepted according to their inclinations and aptitudes. Even if
they did work only a little time, the professional and vocational schools solved, in part,
the problem ofthe qualified personnel, necessary for the economic development ofthe
City and the County of Bacau, constituting, at the same time, the foundation of the
fu ture professional schools established by the Ministry of Public lnstruction.
Keywords: professional and vocational schools, local authorities, Bacău, second half
of the XIX Century
Făurirea statului naţional român, în 1859, a fost urmată de un proces de
modernizare instituţională şi dezvoltare economico-socială care urmărea, cu
prioritate, industrializarea ţării. Drept urmare, se deschid noi perspective pentru
pregătirea lucrătorilor calificaţi care, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea,
se realiza în ateliere meşteşugăreşti, întreprinderi industriale şi şcoli întemeiate
de comune, judeţe, stat sau particulari. În acest context general, s-au înfiinţat în
oraşul Bacău, din iniţiativa autorităţilor locale, mai multe şcoli profesionale şi
vocaţionale unde tinerii găseau posibilitatea unor opţiuni în funcţie de înclinaţii
şi aptitudini având, astfel, oportunităţi mai mari în găsirea unui loc de muncă.
Înfiinţarea şi evoluţia şcolilor de meserii din oraşul Bacău
Construirea României moderne a creat noi perspective pentru formarea
personalului calificat necesar economiei acordându-se, în cadrul acţiunii
generale de organizare a învăţământului public, o atenţie deosebită
învăţământului profesional. Primul pas spre legitimarea acestuia a fost Legea
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instrucţiunii publice, din 1864, care prevedea înfiinţarea de "şcoli reale" pentru
a asigura "învăţătura necesară exercitării unei arte sau profesiuni". Un rol
important revine, însă, Legii pentru organizarea Învăţământului profesional
(Legea Take Ionescu), din 1893, care stabilea măsuri de organizare a şcolilor
agricole, silvice, comerciale, de arte şi meserii menite să pregătească cadrele
calificate pentru economia românească. Cel care a fundamentat învăţământul
profesional a fost Spiru Haret, care, în expunerea de motive asupra Legii
Învăţământului profesional, din 1899, insista asupra necesităţii orientării
tinerilor spre şcolile practice unde, "în funcţie de înclinaţiile, chemarea şi
aptitudinile proprii", căpătau calificarea necesară spre a găsi mai uşor un loc de
muncă. Pentru a depăşi "neputinţa noastră economică şi socială şi a transforma
materia brută a acestei ţări dându-i un aspect industrial", autorităţile băcăuane
au înfiinţat, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, mai multe şcoli
profesionale "menite să pregătească lucrători îndemânatici după trebuinţele
industriei locale" 1•
a. Şcoala de Arte pentru Instrumente Agricole "Alexandru Ioan 1"
(1865). Comitetul Permanent al Consiliului Judeţean Bacău, în şedinţa din 18
mai 1865, a decis înfiinţarea Şcolii de Arte pentru Instrumente Agricole
"Alexandru Ioan I" pentru care alocase, în bugetul pe anul respectiv, suma de
24.400 lei, "buget aprobat chiar de Măria Sa ALI. Cuza şi care trebuia a se pune
în aplicaţie". Cheltuielile de întreţinere erau asigurate de Consiliul Judeţean
(prefect D. Cracti) şi Primăria Bacău (primar Gh. Nege!), care aveau obligaţia
"a constata trebuinţele şcoalei pentru toate instrumentele şi materialele
necesare". Doctorul C. Prodan era desemnat "cu supravegherea şcoalei,
controlul veniturilor şi cheltuielilor, stabilirea măsurilor de dezvoltare,
reprimarea abaterilor, aplicarea şi respectarea regulamentului şcolar" 2 .
Cu "punerea în lucrare a acestui institut de atâta trebuinţă" a fost
însărcinat T. Rafailă, membru în Comitetul Permanent, care a întocmit
regulamentul şcolar şi planul de învăţământ ce trebuiau să stea la baza
organizării procesului instructiv-educativ în noua instituţie de învăţământ.
Regulamentul şcolar cuprindea următoarele capitole: "a. Calitatea de
admisibilitate a profesorilor; b. Îndatoririle fiecărui profesor şi a conducătorului
ei, penalitatea în cazuri de abateri şi recompensarea pentru lungul şi exactul ei
serviciu; c. Administraţiunea generală a şcoalei, regulile de compturi şi chipul
prefacerei în bani a obiectelor ieşite din lucru; d. Calitatea de admisibilitate a
elevilor şi anii în care trebuiesc să treacă învăţăturile; e. Premii pentru elevii cei
buni şi măsurile pentru indisciplină, neglijenţă sau incapacitate; f. Aşezarea

1

2

Istoria invăţământu/ui din România, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1971, p. 177.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 8711865, f. 1, 2.
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elevilor ieşiţi din şcoală cu diplomă". În privinţa Planului de învăţământ,
("Programul învăţăturilor"), acesta era structurat pe următoarele obiecte şi
specializări: "1. cetirea, scrierea în limba română şi desenul linear; 2. stoleria,
rotăria, strungăria, fierăria şi vărsătoria în fier şi alamă; 3. facerea de pluguri,
greble şi rulouri; 4. maşini de treierat, de vânturat, de semănat şi orice alte
maşini agricole; 5. care de transporturi şi alte trăsuri; 6. mori de apă, de cai şi de
aburi". Pentru întocmirea celor două documente şcolare, care "au fost
comunicate guvernului şi comunelor rurale din judeţ", T. Rafailă s-a consultat
cu maistru! A. Heneştal, care îndeplinea şi funcţia de director al şcolii, precum
şi cu revizorul şcolar al judeţului, profesorul C. Platon3 .
Întrucât primăria "era lipsită de banii trebuitori", Consiliul Judeţean
Bacău decide, pe 18 mai 1865, alocarea sumei de 9.000 lei, din bugetul de
24.400 lei aprobat pentru noua instituţie de învăţământ, suma respectivă fiind
folosită pentru achitarea chiriei imobilului, asigurarea bazei materiale a şcolii şi
plata personalului didactic. Astfel, s-au confecţionat cinci bănci şi nişte tribune
de lemn, a fost construit un cuptor "pentru a avea elevii unde să lucreze", s-au
făcut o serie de reparaţii şi îmbunătăţiri necesare imobilului, s-au comandat
"300 merţe de mangal făcut din 40 stânjeni de lemne din pădurea Blăgeşti,
pentru suma de 1.890 lei", s-au procurat diverse obiecte de cancelarie 4 .
Localul în care urma să funcţioneze şcoala era imobilul Catincăi Pascal,
închiriat de primărie pe timp de un an (23 aprilie 1865 - 23 aprilie 1866),
pentru o chirie de 90 galbeni (2.880 lei) pe an. Respectivul imobil era alcătuit
din "mai multe odăi, grajd, şură, beci şi grădină cu pomi". Potrivit Contractului,
din 30 aprilie 1865, "la împlinirea anului, casele trebuiau înapoiate în starea şi
calitatea în care au fost primite", orice îmbunătăţire sau reparaţie adusă
interesând autoritatea locală "rară a fi scăzute din chirie şi rămânând în folosul
proprietăţii". Gh. Hociung, noul prefect, nu aprobă închirierea imobilului "cu
un preţ atât de mare şi fără reparaţiile necesare, făcute de proprietar, spre a
putea fi locuit", solicitând rezilierea contractului începând cu 26 octombrie
1865. Atitudinea prefectului se explică prin faptul că, între timp, Consiliul
Judeţean Bacău cumpărase, cu 600 de galbeni, imobilul lui E. Crupenschi
"numai bun pentru un stabiliment public, fiind alcătuit din: 15 odăi, cuhne,
spălătorie, beci, zemnic, grajd, hambar, şopron, şură, fântână, grădină cu arbori
şi altele care, deşi puţin ponosite, sunt de ziduri". Se pare că această locaţie era
şi pe placul Ministerului de Interne, care solicita "a i se trimite planul casei şi al
terenului pe care se află, precum şi o descriere a încăperilor ce o compun" 5•
3

Ibidem.
Ibidem, f. 16, 72.
5
Ibidem, f. 4, 13, 14, 18, 46, 58.

4
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În privinţa personalului şcolii, documentele menţionează pe maistrul A.
Heneştal, plătit cu un salariu lunar de 200 lei, "pentru a învăţa un număr de 15
elevi la meşteşuguri", şi un servitor, plătit cu 36 de lei pe lună, ambii retribuiţi
pentru perioada iunie- octombrie 1865 6 •
Când lucrările de pregătire pentru începerea activităţii erau în plină
desraşurare, Comitetul Permanent a decis, pe 22 noiembrie 1865, amânarea
deschiderii Şcolii de Arte pentru Instrumente Agricole "Alexandru Ioan I"
pentru anul 1867 când "vor fi timpi mai favorabili". Pentru recuperarea
cheltuielile făcute, s-a hotărât "a se vinde, prin licitaţie, materialul procurat din
suma de 9.000 lei ce s-a dat pentru instalarea acestei şcoale", băncile şi
tribunele fiind distribuite şcolilor primare din oraş iar mangalul vândut, celor
interesaţi, în intervalul octombrie 1867- iulie 1868 7•
Gh. Negel, primul primar al oraşului Bacău, considera că eşecul acestei
iniţiative a fost "pripeala de care s-a dat dovadă la înfiinţarea acestei şcoale fără
a avea mijloace îndestulătoare de a o susţine şi dezvolta făcându-se, astfel,
cheltuieli zadarnice din partea autorităţilor locale" 8 .
b. Şcoala Meseriaşilor Români (1877-1884). Această unitate de
învăţământ, "a cărei înfiinţare a fost atât de mult dorită de judeţenii noştri", a
fost inaugurată pe 1 noiembrie 1877, în prezenţa autorităţilor locale - primarul
Gh. Hociung şi prefectul Al. Vilner9 , existenţa ei fiind consemnată şi în
monografia lui C. Radu, Bacău! de la 1850-1900 10 • Respectiva unitate de
învăţământ, cunoscută şi sub alte denumiri - Şcoala de Meşteşuguri, Şcoala de
Meserii, Şcoala de Arte, şi-a început activitatea în casele Voronca, din str.
Şindilită 11 , sub conducerea profesorului C. Platon. Ulterior se va muta într-un
"imobil vechi situat la marginea oraşului spre moşia Mărgineni" 12 , şcoala
dispunând de patru ateliere, în care cei 25-30 de elevi se vor specializa "în
fierărie, stolerie, cizmărie, rotărie, butnărie şi dubălărie", precum şi de
intemat 13 • După C. Platon, conducerea unităţii şcolare a fost asigurată de 1.
Chiru, C. Murguleţ şi Gh. Grigoriu.
Admiterea şi "plasarea la diferite meşteşuguri" se făcea pe bază de
concurs, elevii fiind selectaţi dintre absolvenţii români ai şcolii primare, cu
6

Ibidem, f. Il, 72.
Ibidem, f. 68.
8
Ibidem, f. 62, 63.
9
ldem, d. 61/1877, f. 2, 3, 4.
10
C. Radu, Bacău/ de la 1850-1900, ediţia a 2-a, revizuită, Ed. Grafit, Bacău, 2005, p. 34.
Afirmaţia potrivit căreia şcoala a funcţionat între 1876 -1880 este infirmată de documente.
11
Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 61/1877, f. 3.
12
ldem, d. 39/1880, f. 1.
13
C. Radu, op. cit., p. 34.
7
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vârste între 14-18 ani şi o stare de sănătate bună 14 . Evaluarea acestora se realiza,
la sfârşitul anului şcolar, de către o comisie examinatoare, din care făceau parte,
în mod obligatoriu, primarul şi prefectul, care "aprecia diferitele lucrărilor
executate de elevi" 15 . Consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor continua şi
după terminarea şcolii prin plasarea absolventilor "la diverşi maiştri particulari,
pe contul judeţului, spre a învăţa diferitele meşteşuguri" 16 .
Pe lârJgă sprijinul acordat de prefectură, întreţinerea şcolii a fost asigurată
de primărie, fondurile alocate de aceasta diminuârJdu-se, treptat, de la 2.000 lei,
în 1877 17 , la 400 lei, în 1884 18 . Pentru a suplimenta lipsa banilor, conducerea
unităţii şcolare a recurs la alte mijloace, precum: valorificarea obiectelor
realizate de elevi prin expoziţii şi loterii 19 , confecţionarea de mobilier pentru
şcolile din localitate, efectuarea unor lucrări în contul primăriei şi prefecturii20
etc. Astfel, pe 21 noiembrie 1877, C. Platon solicita primăriei "a mijloci, de
urgenţă, la Ministerul de Culte şi Instrucţie de a ne trimite noile modele de
pupitre ce s-au adoptat pentru şcoale, în locul băncilor, ca după acele modele să
facem şi noi pentru şcoala de meşteşuguri precum şi pentru şcoalele primăriei şi
ale judeţului" 21 . În stadiul actual al cercetării, ştim că s-au confecţionat 20 de
bănci, în valoare de 142 lei, pentru Şcoala de Băieţi Nr. 2, "facerea lor
întârziindu-se întrucât şcoala a avut mult de lucru pentrujudeţ" 22 .
Datorită lipsei de fonduri precum şi a faptului că avea un caracter mai
mult teoretic decât practic 23 , Prefectura Judeţului Bacău decide, pe 15
noiembrie 1883, desfiinţarea Şcolii de Meserii, începârJd cu anul şcolar 18841885, cei 30 de elevi urmând a fi "trimişi la maiştri de ateliere din diferite oraşe
pe spesele prevăzute în bugetul judeţului şi în condiţiunile stabilite în această
privinţă". Drept urmare, se solicita primăriilor din Bacău, Iaşi, Galaţi, Craiova
şi Bucureşti situaţia maiştrilor cu ateliere de fierărie, stolerie, cizmărie, rotărie,
butnărie şi dubălărie "care s-ar oferi a primi bursieri de ai judeţului nostru". Din
totalul de 30 de elevi înscrişi, doar 27 au fost subvenţionaţi de judeţ întrucât
"aceştia depuseseră examen înaintea unei comisiuni examinatoare". Pentru
Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 16/1882, f. 5, 6.
Idem, d. 60/1884, f. 1.
16
Idem, d. 16/1883, f. 5.
17
Idem, d. 61/1877, f. 2, 4.
18
Idem, d. 123/1884, f. 59-72.
19
Idem, d. 39/1880, f. 3, 4, 8, 9.
20
Idem, d. 16/1882, f. 2, 3.
21
Idem, d. 61/1877, f. 5, 6.
22
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 19 Bacău, d. 1/1880, f. 4.
23
C. Radu, op. cit., p. 34. "Şcoala n-a avut multă viaţă din cauză că erau mai mulţi profesori
decât maiştri şi elevi. Se învăţa pe copii mai mult aritmetică, istorie şi gramatică decât li se
dădea fier şi lemn pentru lucru".
14

15
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întreţinerea fiecărui elev, judeţul aloca "o subvenţiune anuală de 400 lei, hainele
necesare şi transportul", durata cursurilor urmând a fi stabilită de maiştrii
respectivi 24 . Se pare că, soluţia găsită nu a rezolvat problema banilor, în 1886,
autorităţile locale fiind ameninţate de maiştrii, la care erau plasaţi elevii, "cu
proces şi îndepărtarea lor, dacă nu li se achită întreţinerea întrucât termenul de
25
plată a expirat" . Cu toate greutăţile materiale întâmpinate, documentele atestă,
însă, o creştere a numărului de meseriaşi, specializaţi în fierărie, stolerie,
cizmărie, rotărie, butnărie şi dubălărie, de la 14, în 1884, la 38, în 188726 .
c. Şcoala Profesională de Fete pentru Industrie Manuală (1871-1878).
Depăşind mentalitatea retrogradă care oprea accesul femeilor la diferite munci
productive, autorităţile băcăuane, urmând exemplul altor localităţi din ţară, au
înfiinţat o asemenea instituţie şi în oraşul Bacău. Şcoala Profesională de Fete
pentru Industrie Manuală, cunoscută, mai ales, sub numele de Şcoala de Lucru
de Mână pentru Fete, a fost înfiinţată prin decizia Consiliului Comunal, din 3
septembrie 1871, ca urmare a propunerii primarul Gh. Hociung: "a sosit timpul
să se instaleze şcoala de lucru de mână la Şcoala de Fete Nr. 1, în clădirele
dinspre poartă, instituţiune proiectată încă din anul trecut, 1870, când s-au
cumpărat casele de la Th. Brăescu pentru serviciul acestor şcoale". Cu acest
prilej, primarul solicita "alocarea sumelor necesare pentru micile reparaţii şi
mobilierul acelei şcoale" precum şi elaborarea unui regulament care "să
stabilească tot ce va fi nevoie pentru ca stabilimentul să corespundă scopului
pentru care se fondează- deprinderea elevelor cu diferite profesiuni cu care să
se poată hrăni în lume". În aceeaşi şedinţă, au fost luate în discuţie şi cele două
solicitări pentru catedra de profesor la respectiva şcoală: a. Profira Lupaşcu care
"urmase, cu succes, în cel mai bun atelier din Geneva fiind gata a pleca la Paris
pentru completarea ştiinţelor trebuitoare"; b. Victor Nicolas Croitoru, maistru
de croitorie femeiască, "cu o bună reputaţie în meserie", şi studii făcute în
străinătate. În urma deciziei Consiliului Comunal, P. Lupaşcu care "avea
cunoştinţe întinse în această profesiune fiind româncă, născută şi crescută în
Bacău", a fost numită profesoară urmând să primească "un salariu lunar de 200
lei, lemne şi casă de locuit în încăperile din ogradă" 27 •
Inaugurată oficial pe 23 august 1872, şcoala era deschisă "pentru toate
fetele ce doreau a o frecventa spre a deprinde lucrul de mână fiind, totodată, şi
un atelier de lucru unde se puteau comanda şi confecţiona diferite obiecte de
asemenea specie". Pentru asigurarea efectivului necesar, primăria a tipărit "150

24
25

26
27

Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 6011884, f. 4-7.
ldem, d. 82/1885, f. 1.
Idem, d. 60/1884, f. 6, 7; d. 7511887, f. 1, 4.
Idem, d. 78/1871, f. 1, 3-6, 8.

146

https://biblioteca-digitala.ro

"Acta Bacoviensia"- Anuarul Arhivelor Naţionale

Bacău,

nr. XIV /2019

de publicaţiuni", ce au fost afişate în locurile publice, prin care "se făcea
cunoscut părinţilor şi celor ce aveau sub îngrijirea lor copile să meargă la şcoala
de lucru, înfiinţată de comună, pentru a le înscrie spre a urma învăţătură". Erau
admise fetele de naţionalitate română, absolvente ale şcolilor primare, care
aveau 12 ani împliniţi "şi se bucurau de bună purtare"28 .
Potrivit Regulamentului, şcoală era o instituţie "de instrucţie secundară"
în care se studiau următoarele discipline de învăţământ, predate de două cadre
didactice - o profesoară şi o ajutoare: "1. croitul; 2. cusutul cu mâna şi maşina;
3. broderii şi lenjerii; 4. confecţionarea de flori artificiale; 5. creşterea viermilor
de mătase; 6. alte lucrări necesare în viaţa de familie". Datorită lipsei de
fonduri, şcoala a funcţionat cu o singură profesoară, P. Lupaşcu, care a
îndeplinit şi funcţia de directoare. Cursurile se desfăşurau "în toate zilele
săptămânii, afară de duminici, sărbători religioase şi alte zile prevăzute prin
Legea instrucţiunii publice, între orele 9-12 dimineaţa şi 2-4 după amiaza" iar
vacanţele erau stabilite după cum urmează: 24 decembrie - 2 ianuarie, două
săptămâni la Paşti şi 1-31 iulie29 •
Şcoala şi-a desfăşurat activitatea într-un local impropriu ("pereţi crăpaţi,
ce puteau să cadă în orice moment, cu totul friguros, fiind aşezat pe un beci, cu
uşi şi ferestre stricate"), situat în str. Busuioc (actuala str. N. Titulescu), situaţie
care a influenţat în mod negativ procesul instructiv-educativ. De altfel, la puţin
timp după deschiderea instituţiei, în decembrie 1872, P. Lupaşcu cerea
"închirierea altui local fiind imposibil a mai continua serviciul în cel actual" 30 .
În momentul inaugurării, şcoala dispunea de o bază materială, "necesară
răspândirii industriei româneşti în viitoarea generaţiune", în valoare de 285 lei,
formată din: 1 dulap, 5 mese, 1O scaune, 1O taburete, 8 table de croit, 2 scânduri
de călcat, 3 fiare de călcat, 2 maşini de tăiat butoniere, 6 centimetre, 6 foarfece,
ace, aţă, cretă, hârtie pentru tipare, pânză etc. 31
Conform cataloagelor păstrate, situaţia şcolară în primii trei ani de
funcţionare (1872-1873, 1873-1874, 1874-1875) a fost următoarea 32 :
Anul

şcolar

1872-1873
1873-1874
1874-1875

28

29
30
31

32

Situaţia şcolară

lnscrise
14
12
14

a elevelor
Nepromovate
Promovate
9 (64%)
5 (36%)
4 (34%)
8 (66%)
7 (50%)
7 (50%)

Ibidem, f. 19, 20, 24, 25.
Idem, d. 38/1875, f. 8, 18-20.
Idem, d. 99/1872, f. 2.
Idem, d. 78/1871, f. 18, 28, 29, 37, 40.
Idem, d. 23/1874, f. 19 - 25.
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Cauzele care au generat gradul ridicat de mediocritate şi promovabilitatea
ar putea fi: situaţia materială precară, dezinteresul, indisciplina precum
şi faptul că frecventarea şcolii era facultativă. Pentru a rezolva această
problemă, P. Lupaşcu propunea ca o parte din profitul obţinut, prin vânzarea
obiectelor confecţionate în şcoală, să fie împărţit elevelor "pentru a le atrage pe
cele lipsite de mijloace de existenţă spre a profita de binefacerile şcoalei" 33 .
Fiind "un atelier de lucru", şcoala era obligată să onoreze şi comenzile
private, "la preţurile fixate prin tarif conform fiecărei lucrări", profitul obţinut
fiind folosit la: a. confecţionarea de îmbrăcăminte pentru elevele sărace; b.
constituirea unui "fond necesar îmbunătăţirii şcoalei"; c. achitarea unei părţi din
"onorariile profesoarei". Elevele care "terminau cu succes studiile şi doreau a-şi
deschide un atelier de lucru de mână" erau ajutate, cu banii necesari, de către
primărie pentru "a se deschide cât mai multe asemenea stabilimente" 34 .
Instituţia "era pusă sub privegherea superioară a Consiliului Comunal"
care exercita acest drept prin intermediul unui Comitet de Dame (3-5 membre),
ales anual, care avea următoarele atribuţii: a. examina şi evalua activitatea
elevelor precum şi aptitudinile aspirantelor la postul de profesoară; b. stabilea
preţurilor obiectelor confecţionate; c. inspecta şcoala semnalând progresele
realizate; d. propunea măsuri de îmbunătăţire a activităţii 35 •
La sfârşitul anului şcolar, cunoştinţele şi deprinderile elevelor erau
evaluate, de Comitetul de Dame, în perioada examenelor susţinute de şcolile
primare de fete. Astfel, pe 22 iunie 1873, în prezenţa "părinţilor, tutorilor şi a
unor cetăţeni dornici a vedea progresul junimei studioase", comisia, alcătuită
din Catinca Cracti, Zoe Ghica şi Maria Bibiri, a evaluat "lucrul de mână la
şcoala specială informând primăria cu rezultatul examenului şi făcând
observaţiile necesare asupra acestui ram al instrucţiunei" 36 •
Potrivit Regulamentului, Comitetul de Dame avea obligaţia să inspecteze,
lunar, şcoala şi să propună, împreună cu directoarea, "măsurile de îmbunătăţire
pentru progresarea instituţiunii". În urma controlului din august 1875, doamnele
Maria Keminger, Maria Levezeanu, Zoe Ghica, Eugenia Sachelarie şi Elena
Arapu au înaintat primăriei următoarele propuneri: a. achiziţionarea unui alt
imobil, cu cel puţin 5 camere, întrucât "localul actual este prea mic şi
incomod"; b. angajarea unei "lucrătoare bune pentru a observa lucrul şi
celeritatea lui"; c. încadrarea unei profesoare-ajutoare; d. procurarea unor
obiecte de strictă necesitate (maşină de cusut, gherghefuri, dulapuri, cmere,
scăzută,

33
34
35

36

Idem, d. 3/1873, f. 40, 41.
Idem, d. 3811875, f. 8, 18-20.
Ibidem.
Idem, d. 3/1873, f. 13.
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rulete, registre pentru evidenţa lucrărilor, creioane, cretă etc.); e. suplimentarea
fondurilor pentru întreţinerea şcolii; f. angajarea unui servitor; g. alocarea unui
fond pentru asigurarea lucrului atunci când nu existau comenzi; h. abonament la
unjurnal de modă37 •
De asemenea, Comitetul de Dame stabilea "tarifele tuturor lucrurilor
comandate în şcoală" concludente fiind, în acest sens, cele din 1875 38 :
Preţul în lei
Cu
Fără
fumituri
fumituri
lmbrăcăminte pentru femei
28,50
Rochie de mătase
35,00
29,50
23,00
Rochie de lână
17,50
12,00
Rochie de cit
15,00
10,00
Rochie de odaie
lmbrăcăminte pentru copii
6,00
4,00
Bluză cu pantalon
10,00
Rochiţă de mătase
12,00
Rochiţă de lână
11,00
9,00
10,00
8,00
Rochiţă de cit
Paltonaş
10,00
8,00

Preţul

Obiectul

Obiectul

Lenjerie

Cu
fumituri

Fără

fumituri

femeiască şi bărbătească

Cămaşă bărbătească

3,00
2,00
Cămaşă femeiască
3,00
2,00
Fustă
Lenjerie pentru copii
Cămaşă
1,00
Pantaloni
1,50
0,60
Fustă
Fustă cu polcă
8,00
Pestelcă
1,00
Pantaloni de

în lei

pânză

2,00
1,50
2,00
1,50

1,00

5,00

-

Cheltuielile mari cu întreţinerea, ineficienţa ("s-au cheltuit, anual, câte
2.370 lei rară a fi văzut vreun rezultat") precum şi înfiinţarea Şcolii
Meseriaşilor Români, destinată băieţilor, sunt cauzele care au dus la desfiinţarea
Şcolii Profesionale de Fete pentru Industrie Manuală, în anul 1878 39 .
În anul 1881, conformându-se unei decizii a Ministerului Instrucţiunii
Publice, autorităţile locale încercă o nouă formă de pregătire a fetelor în arta
croitoriei şi cusătoriei, mai puţin costisitoare, apelând la femeile meseriaşe din
localitate. Prin Ordinul nr. 9509/1881, publicat în "Monitorul Oficial" nr.
94/1881, se hotăra "subvenţionarea femeile române, meseriaşe abile, care s-ar
decide a înfiinţa ateliere în care să înveţe o meserie pe elevele din clasa a IV -a,
pe la şcoale mai întâi, în anumite ore, iar după ce acestea absolvă cursurile, tot
timpul, până ce devin, la rândul lor, şi ele abile profesioniste". Nu cunoaştem
rezultatul acestui demers, dar ştim că, pe 11 august 1881, primăria informa
prefectura că: "Suntem în aflarea şi recomandarea femeilor meseriaşe ce vor
dovedi cunoştinte de lucru şi bună purtare". Selecţia acestora a avut loc pe 1
septembrie 1881, când "femeile care cunoşteau meserie (ţesături, cusături,
croitorie, mode dar mai ales fabricarea de costume româneşti) s-au prezentat cu
declaraţiuni şi modeluri de lucruri spre a se aprecia şi recomanda ministerului
37
38

39

ldem, d. 38/1875, f. 32, 36-38.
Ibidem, f. 36-38.
Ibidem, f. 43,44; idem d. 65/1877, f. 6.
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pentru a fi ajutate ca să înveţe pe fete asemenea lucru" 40 • Unele documente
atestă existenţa unui atelier de croitorie, la începutul secolului al XX-lea, care
funcţiona în incinta primăriei şi şcolariza absolvenţi ai cursului primar41 .
Începuturile Învăţământului muzical În oraşul Bacău
Lupta pentru unire şi independenţă va aduce înnoiri şi în cultura muzicală
românească care cunoaşte o tendinţă, tot mai accentuată, de emancipare de sub
tutela muzicii orientale religioase şi orientare spre muzica occidentală laică. În
acest context, concomitent cu emanciparea muzicii bisericeşti, "prin cântări
religioase moderne în speranţa că metodul de muzică orientală va înceta cu
totul", au fost înfiinţate şcoli publice de muzică laică, vocală şi instrumentală,
fără plată, unde cei talentaţi, indiferent de starea materială, "învăţau glasurile,
scrierea notelor, regulile teoretice muzicale şi principii de armonie". Deşi au
pornit cu mult entuziasm, şcolile respective s-au destrămat după puţin timp
întrucât "protipendada vedea în aceste aşezăminte, care grupau primejdios de
strâns tineretul progresist al ţării, un pericol pentru rânduielile sociale prin
răspândirea ideilor revoluţionare" 42 •
a. Şcoala de Muzică Vocală (1870). Problema înfiinţării unei şcoli de
muzică vocală, în oraşul Bacău, a fost pusă în contextul în care Biserica "Sf.
Nicolae", catedrala oraşului, unde "se făceau toate celebrările naţionale",
rămăsese fără cântăreţ, în urma decesului lui N. Zugravu, iar eforturile pentru
găsirea unui alt psalt au fost sortite eşecului. Drept urmare, Consiliul Comunal,
în şedinţa din 26 iunie 1870, considerând "că este timpul a se introduce un
sistem mai modem la cântarea sfântului serviciu divin", a aprobat propunerea
primarului Gh. Hociung de a se deschide o şcoala de muzică vocală, pentru
bisericile cultului ortodox întreţinută "din veniturile bisericilor, după putinţă, şi
din casa comunală". Şcoala urma a fi condusă de un profesor "cu merite
recunoscute pentru această artă", desemnat prin concurs, iar efectivul asigurat
"din tineri români şi copii de la şcoalele primare"43 .
Imediat după adoptarea acestei decizii, primarul, care avea obligaţia "a
îndeplini această regulare şi a pregăti un regulament în această privinţă", a
început demersurile în vederea găsirii unui "profesor competent pentru catedra
de la acea şcoală" apelând şi la conducerea Bisericii "Sf. Nicolae", întrucât
respectivul "urma să fie angajat şi cântăreţ ad-hoc la catedrală". Deoarece
persoana găsită, la Biserica "Sf. Spiridon" din Iaşi, condiţiona prestarea acestei
munci de un salariu de 100-120 galbeni pe an, sumă care depăşea posibilităţile
40

41
42
43

Idem, d. 69/1881, f. 1, 2, 3, 4.
Idem, d. 3511900, f. 45; d. 48/1901, f. 32.
Istoria învăţământului... p. 231-23 7.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 68/1870, f. 1, 3, 5.
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bugetului local, Consiliul Comunal a decis, în septembrie 1870, extinderea
la nivel naţional prin intermediul presei - "Monitorul Oficial" şi
"Curierul de Iaşi". Singurul candidat interesat de această iniţiativă a fost N.
Boşteanu, din Fălticeni, absolvent al Seminarului Central din Iaşi care, pe 25
octombrie 1870, informa primăria: "Văzând că voiţi a înfiinţa un cor pentru
bisericile ortodoxe din acea urbe, vă anunţ că dacă nu s-a ivit nimenea, spre a
ocupa acest post, să mă admiteţi pe mine anunţându-mă atât despre salariu
precum şi despre alte îndemânări ce le puteţi oferi". Respectivul avea
experienţă întrucât dirijase corul seminarului, în perioada studiilor, dispunea de
materialele necesare (partituri muzicale) şi beneficia de recomandarea
Mitropolitului Moldovei "spre a înfiinţa o asemenea frumoasă artă" 44 . În stadiul
actual al cercetării, nu deţinem alte informaţii dar credem că această frumoasă
iniţiativă a rămas doar o intenţie fără a deveni realitate.
b. Şcoala de Muzică Instrumentală şi Vocală (1873-1875). Pe 18
aprilie 1873, ca urmare a deciziei Consiliului Comunal, s-a înfiinţat, "în
prezenţa unui numeros public între care mulţi elevi ai gimnaziului şi şcoalelor
primare", Şcoala de Muzică Instrumentală şi Vocală condusă de profesorul
Pietro Bennotti, capelmaistrul muzicii militare din oraş, evenimentul fiind
consemnat şi în "Buletinul Comunal". Convinşi fiind că "această şcoală avea
trebuinţă de un local special", aleşii băcăuani au decis ca, până la găsirea unei
locaţii potrivite, noul aşezământ să-şi desfăşoare activitatea în sala mare a
primăriei. Pentru popularea instituţiei, autorităţile locale "au făcut întinse
publicaţiuni (înştiinţări) ca oricare din fiii cetăţenilor cu aplecare pentru muzică,
ce ar dori să se instruiască în şcoala comunală, să se prezinte la primărie în
fiecare zi, la ora 5 după amiază, când au loc lecţiunile de muzică" 45 .
Vestea deschiderii noului aşezământ a fost primită cu mult interes de
băcăuani, un număr impresionant de copii, peste 300, participând la selecţia
organizată de profesorul P. Bennotti. Convins de importanţa acestei instituţii,
"care avea menirea de a forma şi la noi muzică", primarul Gh. Hociung făcea
un călduros apel la cadrele didactice invitându-le "să participe zilnic la şcoala
de muzică, câte un ceas, pentru a priveghea ca elevii înscrişi să frecventeze
regulat şi pentru ţinerea ordinei până când şcoala va prinde o rădăcină solidă".
În acest fel, primarul era convins că elevii vor conştientiza faptul că educaţia
muzicală era la fel de importantă "ca instrucţiunea primită în şcoală" 46 .
O preocupare permanentă a profesorului P. Bennotti a constituit-o
asigurarea bazei materiale, necesară noului aşezărnânt, acesta solicitând
căutărilor

44
45
46

Ibidem,f. 7,8-10, 12, 13.
Idem, d. 6511873, f. 1, 2, 5.
Idem, fond Liceul "G. Bacovia" Bacău, d. l/1872, f. 186, 188.
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înainte de deschiderea oficială a şcolii, o serie de instrumente şi
materiale muzicale, precum: 1 pelittone si bemole a tracolla (trompetă), 1 oboi,
4 violine (vi ori), 1 karillione (clopoţei), 3 campane (clopote), 5 leturinne de
otonne per clarinete (pupitre de lemn pentru clarinet), 2 leturinne de otonne per
fliger (pupitre de lemn pentru flaut), 30 perechi steluţe pentru muzicanţi
(ecusoane), 26 librete mici (caiete de note) şi 400 foi mari de note pentru ca
"fiecare elev să studieze acasă şi, astfel, să progreseze dublu". Întrucât "casa
comunală era lipsită de bani", fondurile necesare au fost asigurate prin donaţii şi
concerte: D. Cracti şi A. Lupaşcu au achitat cele patru viori iar muzica militară,
condusă de P. Bennotti, a susţinut două concerte care "au adus banii necesari
pentru plata celorlalte instrumente". De asemenea, pentru a înlesni continuarea
studiului acasă, şi "progresul mai rapid al elevilor", s-au transferat o serie de
instrumente mai vechi, de la muzica militară a oraşului, către noua instituţie. De
altfel, primăria dorea transformarea fanfarei militare în orchestră iar şcoala nou
înfiinţată trebuia să asigure instrumentiştii necesari 47 .
La puţin timp după înfiinţare, şcoala a început să se confrunte cu lipsuri
materiale care au adus elevii în imposibilitatea de a exersa ("nu erau bani pentru
a se cumpăra coardelor necesare în locul celor vechi care s-au finit") 48 .
Acest aşezământ artistic trebuia să funcţioneze cu două secţii: muzică
instrumentală şi muzică vocală. Dacă secţia instrumentală a stârnit interesul
celor cu aptitudini muzicale, asigurându-şi efectivul şcolar, nu acelaşi lucru
putem spune despre secţia vocală care nu a reuşit să se impună, pe măsura
aşteptărilor, în cadrul comunităţii locale. Drept urmare, în 1875, primăria
propunea Ministerului Instrucţiunii Publice introducerea muzicii vocale ca
disciplină obligatorie, în şcolile din oraş, propunere respinsă întrucât "muzica
vocală nu făcea parte dintre studiile obligatorii". Fiind considerată o disciplină
facultativă, "urmată numai de cei ce vor", primăria a apelat la bunăvoinţa
cadrelor didactice pentru "a explica elevilor foloasele ce pot trage din ştiinţa
muzicală şi a-i convinge să participe un ceas la lecţiune, în orele libere".
Locaţia unde doritorii se puteau întâlni zilnic, între orele 12-13, cu profesorul P.
49
Bennotti, era sala clasei a IV -a de la Şcoala de Băieţi Nr. 2 .
c. Şcoala Corală (1889-1892). Ideea unei şcoli de muzică vocală este
reluată în 1887 când primarul L. Sachelarie propunea, în proiectul de buget
pentru 1887-1888, o subvenţie de 2.000 lei pentru înfiinţarea "unui cor pe lângă
Catedrala oraşului", propunere respinsă din lipsă de fonduri 50 . Acest demers va
deveni realitate, în septembrie 1889, când noul primar, C. Radu, reuşeşte să
47
48
49
50

Idem, fond Primăria Bacău, d. 65/1873, f. 3, 4, 7, 8, 9.
Ibidem, f. 1O.
Idem, d. 4/1875, f. 30.
Idem, d. 17/1887, f. 7, 33.
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pună

bazele Şcolii Corale, sub conducerea lui C.M. Borş - profesor la
gimnaziul din localitate, noul aşezământ urmând să funcţioneze pe lângă
Biserica "Sf. Nicolae". Conform contractului încheiat, pe 18 aprilie 1890,
respectivul profesor urma să conducă corul timp de 3 ani (1 aprilie 1890 - 1
aprilie 1893), în următoarele condiţii: 1. trebuia să desfăşoare cel puţin 4 lecţii
pe săptămână fiind responsabil de selectarea coriştilor, cel mult 30 de persoane,
dintre elevii şcolilor primare şi ai gimnaziului; 2. corul avea obligaţia "să cânte
la Biserică (duminica, în zilele de sărbătoare şi ori de câte ori era necesar)
precum şi la sărbătorile naţionale"; 3. vacanţa coriştilor era în perioada 1 iulie15 august; 4. retribuţia profesorului pentru munca desfăşurată, ca dirijor şi
director, era de 40 lei lunar şi o locuinţă; în cazul în care primăria nu asigura
profesorului o locuinţă, acesta urma să primească un salariu lunar de 120 lei; 5.
întreţinerea instituţiei revenea primăriei. Localul destinat şcolii, care servea şi
ca locuinţă pentru profesor, era imobilul din str. Busuioc unde funcţionase, între
1871-1878, Şcoala Profesională de Fete pentru Industrie Manuală 51 .
În septembrie 1890, C. M. Borş, profesor şi secretar la gimnaziul din
localitate, renunţă la Şcoala Corală, întrucât legea nu-i permitea "să ocupe mai
mult de două funcţiuni", fiind înlocuit cu V. Bârgăoanu, absolvent al
Conservatorului de Muzică din Iaşi 52 .
Conform contractului încheiat, efectivul Şcolii Corale a fost alcătuit din
"voci speciale angajate de la corurile din ţară" precum şi din elevi talentaţi,
proveniţi de la şcolile primare de băieţi şi gimnaziul din localitate, "pe care
comuna, drept încurajare, îi subvenţiona iar pe cei săraci îi îmbracă". Pentru ca
elevii "să nu sufere nici o împiedicare în cursul învăţăturei lor la şcoală",
activitatea muzicală se des:f'aşura după amiaza, între orele 18-20. Conform
statului de plată, pe luna aprilie 1890, "corul din urbea Bacău" număra 27 de
membri retribuiţi cu suma totală de 285 de lei 53
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Numele şi
prenumele
Borş C. M.
Petreanu A.
Cosner A.
Macri D.
Borş D.
Ionescu V.
Comănescu Şt.

Stavilă

M.

Serviciul
ce face
dirijor
bas
bas
te nor
tenor
tenor
tenor
tenor

Suma
de plată
40 lei
100 lei
13 lei
12lei
121ei
12lei
10 lei
7lei

Nr.
crt.
15
16
17
18
19
20
21
22

Numele şi
prenumele
Mârza D.
Şandru Gh.
Vasiliu Gh.
Comănescu 1.
Goilav D.
Munteanu P.
Blaşcă T.

Stavilă

51

C.

Serviciul
ce face
altist
sopran
sopran
sopran
sopran
sopran
sopran
sopran

Suma
de plată
1 lei
6lei
6lei
6lei
6lei
5lei
4lei
3 lei

Idem, d. 35/1890, f. 6.
Ibidem, f. 13, 14-16.
53
Ibidem, f. 21, 22, 23. Plata coriştilor era asigurată, în cea mai mare parte, de primărie, o mică
contribuţie având şi biserica. Astfel, în mai 1891, corul număra 26 de membri, din care 21 erau
plătiţi din bugetul local şi 5 din fondurile Bisericii "Sf. Nicolae".
52
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9
10
11
12
13
14

Borş

M.
Eterle C.
HagiopoiA.
Sămureanu E.
Rusei D.
Ţuţu T.

altist
altist
altist
altist
altist
altist

Slei
61ei
61ei
61ei
5 lei
5 lei

Bacău,

23
24
25
26
27

Rogaveschi Şt.
Caiserliu C.
Ştefănescu A.

-

-

Ţânţăriu

Rusei 1.

1.

nr. XIV/2019
sopran
sopran
sopran
sopran
sopran

21ei
1 lei
1 lei
1 lei
1 lei

-

-

Pe parcursul funcţionării sale, şcoala a beneficiat de următoarele fonduri
alocate de primărie: 1889/1890- 1.875 lei, 189011891-3.000 lei, 1891118923.200 lei. Aceste sume erau considerate insuficiente de V. Bârgăoanu, dirijorul
corului, care solicita sporirea subvenţiei anuale, la cel puţin 4.000 lei, datorită
necesităţii "de a crea o rezervă de voci întrucât un cor alcătuit din voci alese şi
numeroase va avea rezultate mai bune". Pe lângă cheltuielile făcute cu resursa
umană, fondurile alocate trebuiau să acopere şi alte cheltuieli precum
întreţinerea localului ("o casă imposibil de locuit rară o reparaţiune radicală") şi
asigurarea materialului didactic necesar 54 .
Instituţia îşi încetează activitatea, în noiembrie 1892, datorită fondurilor
insuficiente, a "lipsei de voci", ca urmare a atitudinii ostile a cadrelor didactice,
precum şi a demisiei dirijorului V. Bârgăoanu care se transferă la Iaşi 55 •
La începutul secolului al XX-lea, documentele menţionează două şcoli
particulare de muzică bisericească, aprobate de Ministerul Cultelor şi
Instrucţiunii Publice, care şcolarizau absolvenţi ai cursului primar: 1. Şcoala
Specială de Canto, Psaltichie şi Muzică Vocală înfiinţată, în 1896, de M.
Stamate, profesor de muzică şi dirijor al corului de la Biserica "Sf. Nicolae", şi
condusă, din 1906, de Gh. Alexandrescu, prim cantor la aceeaşi biserică 56 ; 2.
Şcoala de Canto şi Psaltichie înfiinţată, în 1907, de Ioan S. Popa57 . Pentru a
supravieţui, cele două instituţii au fuzionat fiind preluate de primărie care, în
aprilie 1911, aproba "mandatarea sumei de 250 lei, din cei 500 lei aprobaţi, ca
subvenţie pentru chirie şi mobilier la şcoalele de canto unite din Bacău" 58 .
În loc de concluzie
Recunoscând încercările făcute de autorităţile locale, de-a lungul
timpului, în direcţia înfiinţării de şcoli profesionale, pentru care "s-au cheltuit
mulţi bani şi a căror activitate a fost întreruptă de răuvoitorii care au împiedicat
orice avânt în această direcţiune", în februarie 1891, 29 de băcăuani, între care
Al. Constantinescu, senator şi viitor ministru, Gh. Sturza, fost primar, 1. Chiru
54

Ibidem, f. 9-11, 17, 20.
Ibidem, f. 2, 3; idem, d. 8111892, f. 1. Institutorii de la Şcoala de Băieţi Nr. 2 sancţionau
elevii care cântau în corul comunal, la diverse festivităţi, şi nu în cel al şcolii; conducerea
gimnaziului a interzis, în toamna anului 1892, participarea elevilor la această activitate.
56
Idem, fond Şcoala Generală Caşin, d. 1/1904, f. 101.
57
Idem, fond Şcoala Generală Tg. Trotuş, d. 111909, f. 31.
58
Idem, fond Primăria Bacău, d. 52/1911, f. 1, 2.
55
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şi C. Pavelescu, profesori, D. Kemingher, avocat, au adresat o petiţie primarului
L. Sachelarie în care solicitau ca "în viitorul buget să se prevadă fondurile
necesare pentru înfiinţarea unei şcoale profesionale de fete, în care copitele să
poată învăţa croitorie, facerea albiturilor, broderiilor şi florilor artificiale". În
demersul lor, petiţionarii porneau de la ideea că "autoritatea locală avea
obligaţia, prin lege, să înzestreze pe viitorii cetăţeni cu ştiinţele necesare, spre a
corespunde la toate cerinţele timpului, folosindu-se de contribuţiunele date de
contribuabilii ei" precum şi de realitatea că oraşul Bacău "era printre puţinele
din ţară unde nu exista o şcoală de meserii pentru băieţi sau fete". Solicitarea
era justificată şi prin faptul că, începând cu anul şcolar 1891-1892, Extematul
Secundar de Fete, înfiinţat de comună în 1890 şi "destinat instrucţiunii fetelor
celor avuţi", fusese preluat de Ministerul Instrucţiunii Publice comuna fiind,
astfel, "uşurată cu acea cheltuială care putea fi folosită pentru instrucţia fetelor
sărace pentru a nu rămâne lipsite de cunoştinţele trebuitoare vieţii".
Pentru rezolvarea acestei solicitări, autorităţile au constituit o comisie,
alcătuită din "cunoscători în ale şcoalei" (D. Scurei - revizor şcolar, P.
Topliceanu, Şt. Constandachi, N. Corivan, 1. Chiru, C. Platon -profesori, N.
Romano - institutor, E. Baroni - medic), care să studieze oportunitatea
înfiinţării unei şcoli profesionale de fete şi "să stabilească cheltuielile ce
comuna va fi obligată a face cu întreţinerea ei". De asemenea, pentru întocmirea
planului de învăţământ, a regulamentului şcolar şi evaluarea cheltuielilor s-a
apelat la sprijinul primăriei din Roman şi al Societăţii "Reuniunea Femeilor
Române din Iaşi", instituţii care înfiinţaseră asemenea şcoli.
Toate aceste eforturi şi-au găsit rezolvarea în anul 1893 când Extematul
Secundar de Fete se transformă în Şcoala Profesională de Fete "Principesa
Maria". Aceasta era întreţinută de stat şi dispunea de 4 ateliere (croitorie,
ruf'arie, modele, flori), durata cursurilor fiind de 5 ani. În 1936, instituţia devine
liceu industrial iar în 1954 este desfiin~ată prin transferarea elevelor la clasele
de profil de la Liceul Pedagogic Bacău 5 .
Prevederile Legii invăţământului profesional, din 1893, prin care se
decidea înfiinţarea de ateliere-şcoală, unde elevii urmau să lucreze după
încheierea cursurilor teoretice, precum şi înfiinţarea Şcolii Profesionale de Fete
"Principesa Maria" au intensificat preocupările băcăuanilor în direcţia orientării
elevilor spre activitatea practică. Astfel, în vara anului 1894, mai mulţi "cetăţeni
din oraş văzând lipsa şcoalelor de meserii din localitate, foarte trebuitoare
copiilor spre a deveni folositori ţării, societăţii şi lor însăşi", solicitau Primăriei,
ca începând cu anul şcolar 1894-1895, să se "introducă meserii în şcolile
primare de băieţi din localitate", măsură care ar face "multă onoare Comunei de
Bacău". Petiţionarii considerau că înfiinţarea unor asemenea ateliere era
59

II,

D. Zaharia, V. Munteanu, E. Mihalcea, Îndrumător in Arhivele Statului. Judeţul Bacău, voi.
Bucureşti, 1989, p. 92-96.
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singurul mijloc de salvare a neamului românesc "de robia străinilor, a căror
invaziune nu o putem opri decât prin concurenţă". Printre cei 53 de semnatari
erau şi institutorii N. Bibiri, 1. Broşteanu şi T. Tăbuş. Pe 30 iulie 1894, N. Bibiri
propunea ca locaţie, pentru "atelierul şcoalelor de băieţi din Bacău", vechiul
local al Şcolii de Băieţi Nr. 1, "primul sanctuar de învăţătură al băcăuanilor
închiriat, de obicei, pe la evrei". Pentru a rezolva solicitarea cetăţenilor,
considerată ,justă şi bine întemeiată", primarul Gh. Răileanu constituie o
comisie (D. Scurei - revizor şcolar, H. Ressu - directoarea Şcolii Profesionale
de Fete, N. Bibiri- directorul Şcolii de Băieţi Nr. 1, 1. Broşteanu- directorul
Şcolii de Băieţi Nr. 2 şi 1. Chiru - fost director al Şcolii Meseriaşilor Români)
"pentru a studia cererea şi a-şi da părerea indicând bazele pe care ar putea fi
instalat un atare atelier al şcoalelor de băieţi" 60 . În stadiul actual al cercetării nu
deţinem informaţii privind funcţionarea unui asemenea atelier, dar, suntem
convinşi că acest demers a grăbit înfiinţarea Şcolii Practice de Meserii de la
Atelierele Bistriţa, numită ulterior Şcoala Inferioară de Meserii (azi Colegiul
Tehnic "A. Saligny"), care îşi deschidea porţile la 24 octombrie 1899, în
prezenţa ministrului Lucrărilor Publice, dr. C. 1. Istrati (fost bursier al Primăriei
Bacău la Paris). Considerată o şcoală practică "de mare importanţă deoarece
altă nu este în localitate, nici prin apropiere", instituţia dispunea de 6 ateliere
(lăcătuşerie, fierărie, tinichigerie, lemnărie, tâmplărie, ro tărie) unde elevii
"învaţă numai meşteşugul, fac lucrări bune, trainice şi de mare valoare" 61 •
Dacă preocupările autorităţilor locale şi ale băcăuanilor în direcţia
înfiinţării de şcoli profesionale, capabile să pregătească personalul calificat
necesar zonei, s-au îndeplinit prin înfiinţarea Şcolii Profesionale "Principesa
Maria" şi a Şcolii Inferioare de Meserii, cele legate de învăţământul vocaţional
se vor realiza, abia, în anul 1957 când este înfiinţată Şcoala de Muzică şi Arte
Plastice (azi Colegiul Naţional de Artă "G. Apostu").

60
61

Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 42/1894, f. l, 2, 3.
Costache Radu, op.cit., p. 34-35.
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HAIDUCUL ION FLOREA DIN CODRII NEAMŢULUI ŞI
LEGĂTURILE SALE SECRETE CU BUNICUL MEU MATERN
Prof. univ. dr. Alexandru PORŢEANU
Ion Florea the Outlow ofNeamtz Woods
and his Links With my Materna) Grandfather
Abstract
The resistance of the needy peasants manifested in uprisings but also in their
deserting the native settlements to seek refuge in woods and mountains, the main
characteristic of outlawry; in spite of the romantic aura of the phenomenon, it was
bivalent and less efficient and it consisted in robbing well-to-do travellers that
happened to cross the woods. The outlow-bandit Ion Florea from Neamtz district, after
his spectacular escape from prison was caught back on 3 July 1898 when, as a result of
a shootout, he was shot to death. The forestry engineer Ion Ghimicescu, who was my
materna) greatfather, helped him with money, food and hid him from his chasers; )ater
on, he raised a stone cross on the spot where Ion Florea had been shot. The outlawry
phenomenon in Moldavia, Walachia and Transylvania till the middle of the modern
age of the Romania history had interesting echoes, both at home and abroad, in
cultural-historic media, literature and folklore.
Key words. Outlawry, Ion Florea case, echoes

Istoria şi tipologia haiduciei şi a haiducilor constltme un capitol încă
insuficient abordat în istoriografia românească mai veche sau mai nouă.
Cercetarea sa monografică devine tot mai necesară, iar lucrări de sinteză - fie şi
parţiale deocamdată - sunt de aşteptat.
Ion Dumitru Ilie Florea - după numele său întreg, care cuprindea şi
prenumele tatălui (Dumitru Ilie), s-a născut la o dată calendaristică oarecare din
probabilul an 1858 (menţionat în actul de deces din 1898 "în etate de 40 ani"),
într-o familie de ţărani nevoiaşi, răzeşi deposedaţi, cu 6 copii, din satul
Drăgăneşti, judeţul Suceava, situat la limita acestuia cu judeţul Neamţ, în care
acel sat a fost inclus ulterior. Născut în Moldova în preajma Unirii
Principatelor, biografia lui Ion Florea s-a desfăşurat aproape în totalitate în
ţinutul Neamţului. Dobândirea minimului ştiinţei de carte şi îndeplinirea
serviciului militar, care putea însemna o dată în preajma războiului de
independenţă a României, i-au deschis orizontul asupra lumii în care trăia,
limitat până atunci la nivelul îngust al vieţii rurale.
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Restrângerile categoriei din care Ion Florea provenea, impuse de
abuzurile zapciilor şi fiscalităţii , de cele ale marilor proprietari de moşii , dar
îndeosebi ale arendaşilor, vătafilor şi intermediarilor de tot felul, au generat
inevitabilul conflict social major la nivelul întregii societăţi din România acelei
epoci, ce va culmina cu tragicul an 1907.
Împotrivirea şi nesupunerea celor oprimaţi erau singura posibilitate de
încercare a atenuării lor. "Rezi
moşie" constituia aproape singura
metodă de oarecare durată si
eficienţă a tentativelor de acest
fel. Amploarea crescândă a
conflictului a făcut ca unii dintre
obijduiţi să-şi "ia lumea în cap"
, să-şi părăsească locurile şi să
ia calea codrilor, caracteristica
principala a haiduciei, cu toata
aura ei romantică, dar bivalentă
şi mai puţin eficientă. Vremea
răzvrătirilor efective - locale,
zonale sau generale - se apropia
treptat.
Ion Florea a optat, într-un
târziu, după 30 ani pentru
haiducie. Faptele concrete ale
haiduciei sale sunt mai puţin
menţionate
documentar,
petrecându-se, cu aproximaţie,
în anii 1890-1896. Ca în multe
Haiducul Ion Florea cu ceata lui

alte cazuri similare, haiducul
Ion Florea îşi organizase o
ceată, cu care desfăşura acţiunile de jefuire a unor drumeţi , unii cunoscuţi ca
fiind înstăriţi , boieri, negustori, cărăuşi ş . a. Codul Penal din 1895 a înăsprit
considerabil pedepsele pentru gravitatea infracţiunilor ce se înmulţeau, prin
extinderea condamnărilor la muncă silnică pe viaţă. În această categorie a fost
încadrată şi pronunţarea sentinţei procesului intentat lui Ion Florea- "haiduculbandit", în 1897. Sentinţa de condamnare la muncă silnică pe viaţă a fost
executată prin întemniţarea condamnatului în noul penitenciar Doftana,
construit în perioada 1894-1896, care dispunea de regimul maximei securităţi .
Evenimentul capital al biografiei lui Ion Florea a avut loc la 1O
septembrie 1897, prin spectaculoasa sa evadare. Ea s-a produs prin săparea unui
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tunel în peretele de sare pe o lungime de
80 metri şi prin cel de pământ de 8 metri,
realizată cu o tenacitate extraordinară,
împreună cu ceilalţi 12-13 condamnaţi
care au reuşit evadarea. În ziua
următoare, o mare parte a presei din
România anunţa cu titluri în manşete
groase senzaţionala ştire a momentului.
Iesirea
la lumină a celor 14 evadati' a fost
'
urmată de o aprigă şi îndelungată
vânătoare a lor, din care majoritatea au
izbutit să scape sau să amâne
deznodământul.
Hălăduirea
lor în
libertate era deosebit de periculoasă, atât
pentru evadaţi , pentru mediul şi locurile
în cauză, pentru autorităţi. Ea nu se putea
termina decât în condiţii considerabil
Haiducul Ion Florea
agravante, sau chiar tragice. Prin
intensificarea acţiunilor de urmărire , 10 din cei 14 evadaţi au fost capturaţi şi
reîncarceraţi. Cercul urmăririi se strângea în jurul celor 4, dintre care cel mai
important era rară îndoială Ion Florea. Aspecte şi detalii de toate felurile ale
acestei curse contra cronometru au rămas consemnate în documente cu toată
relativitatea lor, intrând lesne în legendele şi folclorul locului. Au fost
mobilizaţi un număr apreciabil de jandarmi şi militari (48), constitui ţi în patrule
ce scotoceau terenul. A fost pus un premiu consistent pentru prinderea
"banditului".
Inevitabilul s-a produs la 3 iulie 1898, în apropierea Mânăstirii Neamţ,
printr-un schimb de focuri de armă între cel urmărit şi urmăritori , soldat cu
împuşcarea lui Ion Florea. Prefectul, judecătorul de instrucţie , procurorul şi
medicul veniţi la faţa locului au stabilit identitatea victimei. Premiul de 1000
galbeni a fost atribuit jandarmului Herţa care a fost de asemeni decorat cu
medalia Bene Merenti din argint. Cadavrul a fost dus la Târgu Neamţ. La
aflarea veştii , un număr mare de localnici şi din împrejurimi au venit la faţa
locului, majoritatea regretând faptele. Înmormântarea lui Ion Florea s-a făcut în
cimitirul Mânăstirii Neamţ, duminecă 5 iulie 1898. După un număr de zile,
trupul lui a fost decapitat şi reîngropat. Capul său conservat corespunzător a
ajuns ulterior la Institutul de medicină legală "Mina Minovici", pentru studii de
antropologie criminală.
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Deznodământul

tragic al morţii lui Ion Florea a fost marcat printr-o
cruce de piatră înaltă de 1 metru, cu următoarea inscripţie "În acest loc s-au
împuşcat banditul Ion Florea de jandarmul Herţa şi 3 soldaţi din regimentul 15
Războieni, astăzi 3 iulie 1898".
Abia ulterior s-a putut lua cunoştinţă de împrejurările ridicării ei.
"De crucea aceea eu ştiu aşa că a fost pusă de oameni cu un şef de ocol silvic.
Îl chema Ion Ghimicescu, care a fost înmormântat şi el în cimitir la Mânăstire
în 1925. Aşa îmi aduc aminte că pusese crucea lui Florea în pădure chiar în anul
când a fost ucis, atuncea în 1898. Au pus-o în chip de respect pentru Florea, că
îl simpatiza, că de câte ori se întâlnea cu el, ba în pădure, ba în alte părţi, Florea
îi zicea: Bună pace, coane Jănică şi se ducea fiecare într-ale lui" (relatare din
1967). Prin implicarea sa în ridicarea crucii lui Florea, Ion Ghimicescu şi-a
asumat un risc şi chiar pericol real, deoarece autorităţile represive şi
oficialitatea timpului nu puteau să agreeze un asemenea gest, ba chiar
dimpotrivă.

"Tânărul şef

de ocol silvic de atunci, ... din motive uşor de presupus, pe
care atunci nu a găsit cu cale să le arate şi altora, înţelegea să ocrotească nu
numai codrii, ci şi pe Florea, să-1 tăinuiască în codrii lui, care se chemau
Pădurea Statului. L-a ocrotit atâta vreme cât a fost cu putinţă, câtă vreme a
depins de el. Nu se temea de Florea, dimpotrivă. Nu avea să se teamă nici de
umbra lui acum, când fusese ucis".
Tânărul inginer silvic de atunci, întemeitorul şi şeful Ocolului Silvic
Pipirig, Ion Ghimicescu (1868-1925), va deveni- după decesul său- bunicul
meu matern, deoarece fiica sa Lucia (1908-1985) a fost, din 1934, mama mea.
Ce fel de legături personale, secrete s-ar fi putut înfiripa între "haiducul
bandit" Ion Florea şi inginerul silvic Ion Ghimicescu? Bunicul meu matern îşi
avea locuinţa familiei sale în apropierea intrării în incinta Mânăstirii Neamţ.
Avea legături strânse cu stareţul Nicodim Munteanu, originar din Pipirig,
viitorul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române ( 193 8-1948). Bunicul meu
matern a contribuit în mod decisiv la înzestrarea Mânăstirii Neamţ cu
importantul ei patrimoniu forestier, devenind astfel unul dintre cei mai de
seamă binefăcători ai Mânăstirii, sacrificându-şi cariera sa profesională şi chiar
viaţa, motiv pentru care a fost înmormântat împreună cu soţia sa, Margareta, în
cimitirul din incinta mânăstirii, în spaţiul rezervat ierarhilor, arhimandriţilor,
stareţilor şi monahilor de frunte.
În memoria afectivă a familiei mele pe linie maternă s-a păstrat şi s-a
transmis generaţiilor succesive amintirea vie referitoare la relaţiile speciale ale
haiducului Florea cu Ion Ghimicescu, ale căror detalii consemnate în
documentele susmenţionate erau confirmate şi chiar completate cu altele,
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inedite. Mama mea, prof. Lucia Porţeanu, ne povestea cu emoţie despre felul în
care bunicul Ion Ghimicescu îl ajuta efectiv pe haiducul Florea, atât material
(bani, provizii), cât şi prin ascunderea sa din calea poterelor.
Prin natura profesiei şi funcţiei sale, Ion Ghimicescu făcea deplasări şi
inspecţii zilnice, cu şareta, în cuprinsul ocolului silvic Pipirig, unul dintre cele
mai întinse din Carpaţii Moldovei, în toate anotimpurile. Cel mai adesea pleca
"cu noaptea în cap", înainte de ivirea zorilor şi se întorcea seara târziu, chiar şi
după miezul nopţii, pe drumurile adânci de munte care adăposteau pe haiduci.
Ceata haiducului Florea-banditu îl aborda în numeroase rânduri, dar rară a-1
ataca, deoarece aveau consemnul lui Florea: "Pe conu' Jan să-I lăsaţi în bună
pace, că are familie numeroasă şi grea, că ne ajută şi el cum poate ... "
Fenomenul haiduciei din Moldova a produs ecouri dintre cele mai
interesante în mediile sociale şi culturale contemporane, în cele ulterioare.
Numele diverşilor haiduci, între care cel al lui Ion Florea se afla în prim plan,
circulau în numeroase relatări documentare, chiar depăşind graniţele ţării,
inclusiv în teze de doctorat. Tânărul istoric basarabean Alexandru Iaţimirschi,
originar din Cetatea Albă, a făcut în vara anilor 1898 şi 1899 câte o călătorie de
studii la Neamţ, consernnând într-un text original istoria haiducului Ion Florea,
menţionând că mormântul acestuia era împodobit cu flori; textul a apărut în
1900 în revista Jivaia starina (Trecutul viu) din Petersburg. În perioada imediat
următoare, vasta opera literară a lui Mihail Sadoveanu conţine episoade
inspirate din viaţa haiducilor, din legendele şi folclorul epocii, din care nu putea
să lipsească figura emblematică a lui Ion Florea, în tangentă nemijlocită cu firul
epic al operelor sadoveniene, în fundal sau în prim-planul lor. Menţiuni
referitoare la haiducul Ion Florea sunt prezente şi în corespondenţa lui M.
Sadoveanu din perioada debuturilor sale ( 1898-1904).
Abia în 1976 a apărut în Editura Junimea (laşi) cărticica intitulată În
afara legii, dedicată memoriei lui Ion Florea, semnată de N. Vomicescu şi A.
Sever, marcată însă, în mod regretabil, de lacune şi deficienţe reale 1• În această
Basarabeanul Nestor Vornicescu (1927-2000), refugiat în România, cu studii monahale şi
teologice la Neamţ şi Bucureşti, a intrat în cinul monahal în 1946, ieromonah, arhimandrit,
devenind stareţul Mănăstirii Neamţ în perioada 1966-1970, ridicat în treptele arhiereşti ca
Episcop vicar, apoi Mitropolit al Olteniei (1970-1978-2000), membru de onoare al Academiei
Române (1996), stins din viaţă în 2000. În perioada stăreţiei sale la Neamţ a adunat un număr
apreciabil de mărturii documentare despre haiducul Ion Florea, îndeosebi din fondurile
Bibliotecii Mânăstirii ( 1966-1970), în intenţia elaborării unei lucrări istorice. Mutarea sa la
Craiova în 1970 şi îndeosebi complexitatea îndatoririlor ce-i reveneau în domeniul întins al
arhieriei, ca Episcop vicar, apoi ca Mitropolit, la care s-au adăugat cele de Preşedinte al
Comisiei Sinodului B.O.R. pentru canonizarea sfinţilor români, Preşedinte al Comisiei Române
de istorie ecleziastica şi comparată ş.a., nu i-au îngăduit să realizeze în întregime lucrarea
1
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de aşteptat.
Aceste date documentare şi memorialistice conturează profilul moral
istoric al unuia dintre ultimii haiduci din istoria modernă a României.

şi

o istorie

ştiinţifică,

Bacău,

de nivel superior, monografie

sinteză rămâne încă

despre haiducul Ion Florea. Din aceste cauze a asociat Ia proiectul lucrării, la Craiova, în
perioada 1970-1975, pe publicistul A. Sever, căruia i-a încredinţat materialul documentar brut
adunat la Neamţ. Din această asociere a rezultat o lucrare cu intenţii literare, mai puţin istorice,
dar realizate printr-o literaturizare excesivă a datelor, nesistematizată, cu o percepţie
defectuoasă a specificului moldovean al ei, ce nu înlesneşte înţelegerea istorică a temei.
Adaug faptul că pe Mitropolitul Nestor Vomicescu l-am cunoscut personal în 1980, în
capela bisericii ortodoxe române din interiorul clădirilor Gojdu de Ia Budapesta, unde venise
împreună cu Mitropolitul Nicolae Comeanu al Banatului. În cadrul discuţiei noastre am
menţionat întâmplător numele de Ghimicescu al familiei mamei mele, la care Nestor
Vomicescu a tresărit cu emoţie şi a relatat celor prezenţi rolul bunicului meu, Ion Ghimicescu la
Mănăstirea Neamţ, inclusiv legăturile sale cu haiducul Ion Florea.
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PÂRÂUL NEGEL, COŞMARUL BĂCĂUANILOR
Ing. Mihai CEUCĂ
Le ruisseau Negel, la cauchemar des habitants de la viile Bacău
Resume

La ville de Bacău est situee sur les rives de la riviere Bistriţa, pres du
confluent avec la riviere Siret. Petit affluent de la Bistriţa, le ruisseau Negel
traversa depuis des centaines d'annees la partie nordique de la ville. Durant les
periodes de pluies printanieres ou automnales ou n'importe quelle pluie
torrentielle au cours de l'annee, les eaux du lit de Negel debordaient et
inondaient les quartiers du nord de la ville. A cause des degâts provoques par
les inondations, les sinistres des quartiers touches, 1' ont appele "le cauchemar
de la ville". De nombreuses interventions ont ete necessaires aupres des
autorites administratives locales et des efforts physiques et financiers
importants de la part des citoyens, pour que, dans la 7e decennie du siecle
demier, le lit du ruisseau soit detoume, pour qu'il contoume la ville.
Ce n'est qu'apres la deviation, que le calvaire des inondations aurait du cesser,
mais le manque des travaux de reparation du canal de deviation, provoque
encore des inondations et la panique parmi les citoyens.
C'est l'histoire des evenements qui ont marque la presence du ruisseau Negel
sur le territoire de la Ville de Bacău qui est le sujet de ce documentaire. Les
informations qu'on tient des archives de la ville de Bacău ont offert la
possibilite de devoiler des phenom\nes et des evenements memorables qm
appartiennent a 1'histoire de la ville et a la vie de ses habitants.
Mots ele: Negel, la ville de Bacău, la riviere Bistritza, inondations
Pe Negel, la vale
Oraşul Bacău

este situat geografic pe malul râului Bistriţa, aproape de
sa cu râul Siret. Un mic afluent al Bistriţei, pârâul Negel traversează
de sute de ani oraşul prin partea sa de nord. Despre acest pârâu, descrieri
geografice scrise în secolul al XIX-lea ne destăinuie că pe culmea Pietricica, la
vest de oraşul Bacău, se află "satul Negel din comuna Luizi-Călugăra (plasa
Bistriţa de jos), care îşi ia numele de la pârâul Negel, pe care este aşezat. În
acest cătun se numără (în anul 1895, n.a.) 14 capi de familie şi 49 de suflete. Se
găseşte la 2.000 de metri de reşedinţa comunală cu şcoală ... Negel se numeşte
confluenţa
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pârâul care, de la satul Negel de pe culmea Petricica, se îndreaptă spre nord şi
apoi spre vest, unde desparte comuna Osebiţii-Mărgineni de comuna Călugăra
Mare, înconjură oraşul Bacău, descriind o curbă pe la nordul său, şi se varsă în
Bistriţa, mai jos de confluenţa pârâului Bâmat cu Bistriţa. Pe el sunt patru
poduri" 1• Albia pârâului se desfăşoară pe coama sudică a dealului "Măgura, vârf
de deal care desparte pârâul Trebiş de pârâul Negel, pe hotarul comunelor
Osebiţii-Mărgineni şi Călugăra Mare" 2• Vecinul de peste dealul Măgura îşi
colectează apele dintr-un bazin hidrografic de 85 km pătraţi 3 . Alte studii indică
un bazin hidrografic de 184 km pătraţi. "Trebiş, pârâul din plăşile Bistriţa-de
sus şi Tazlăul-de-sus, care străbate comunele Slobozia-Luncani şi Mărginenii
Munteni, izvorăşte în dealul Feiuca, curge de la vest la est, şi aproape de
confluenţa sa cu Bistriţa, şerpuieşte paralel cu râul, vărsându-se în el mai jos de
fabrica de lemnărie, la nord de Bacău, lângă care se află şi un pod pe dânsul.
Acest pârâu la obârşia sa se cheamă Trebişelu şi numai după ce se încarcă cu
pârâiaşele: Chetrosu, Vulpea, Rău, Dubaşu, Scursura Şerpenilor, Sărat,
Drăcosu, Roşea, Glodu sau Tociliţa şi Petrosu, pe teritoriul comunei Luncani, ia
numele de Trebiş. Apoi se încarcă cu Cârligata pe dreapta şi se varsă în Bistriţa
sub numele de Bâmat" 4 . Descrierea geografică realizată de Ortensia Racoviţă
surprinde situaţia geografică din anul 1895, dar onorabilul cetăţean băcăuan al
acelor ani, primarul Costache Radu, a aflat şi a consemnat: "A început şi judeţul
să zidească pe locul lui Verghi palatul administrativ. Pe acest loc era o casă
mică, ponosită, şi când ploua se strângea apa care nu avea loc de scurgere şi
stătea până ce înverzea. Pe acest loc, spun bătrânii din bătrâni, trecea pârâul
Negel care venea dinspre Călugăra şi se vărsa în Bistriţa pe locul canalului ce a
rămas în urma mutării Negelului pe partea unde trece astăzi, şi care canal a stat
deschis până în anul 1894. Spusele bătrânilor se adeveresc, căci făcându-se
săpăturile pentru temelia palatului, în partea de jos s-a săpat până la 1O metri ca
să dea de pământ bun şi s-au găsit stâlpi şi grinzi de moară" 5 • Mărturii şi mai
vechi susţin ideea că Negelul a avut chiar şi un al treilea traseu, mai scurt.
Rezultatele cercetărilor efectuate pentru descoperirea vechiului amplasament al
Bisericii Catolice "Adormirea Sfintei Fecioare Maria", devenită Catedrala
Episcopi ei Catolice de Bacău, înfiinţată în anul 1607, precum şi a cimitirului
aferent, consemnează6 prezenţa în zonă a râului Bistriţa, care se revărsa cu furie
în zonă. Bărăţia era localizată, în relatările misionarilor din Moldova secolului
Ortensia Racoviţă, Dicţionar geografic al judeţului Bacău, Bucureşti, Stabilimentul Grafic "1.
V. Socecu", 1895, p. 386.
2
Ibidem, p. 352.
3
Lucian Şerban, Dicţionar geografic a/judeţului Bacău, Bacău, Ed. "Egal", 2006, p. 55.
4
Ortensia Racoviţă, op.cit., p. 562.
5
Costache Radu, Bacău/ de la 1850-1900, Bacău, Tipografia "H. Margulius", 1906, p. 22.
6
Ioan Abramiuc, Viorica Teofănescu, Geografia regiunii Bacău, Bacău, Ed. S.P.R.B, 1960.
1
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al XVII-lea, în zona de nord-vest a oraşului, în apropiere de "dealul Baraţi".
Preotul 1. Gabor, în anul 1967, concluziona că "bărăţia şi biserica Sf. Marii,
lângă dânsa, era situată în partea de nord-vest a oraşului, pe vechea stradelă a
Bucovinei, lângă vărsarea pârâului Negel în Bistriţa, loc marcat astăzi (1967,
n.a.) de coborârea Străzii Mioriţei de pe terasa superioară a Bistriţei. [ ... ] La
locul "Bărăţiei" şi a[l] catedralei episcopale, cu scurgerea timpului, apele
Bistriţei s-au retras, formând o terasă superioară. Drept urmare, vatra oraşului sa retras spre sud-est, spre amplasamentul actual al centrului oraşului. Episcopul
Marco Bandulovich Bandini spune în descrierea sa (din 1648, n.a.) că Bărăţia
din Bacău era lângă un "pârâu adânc" care se ştie că era albia Negelului 7• Chiar
dacă informaţiile sunt contradictorii, ipoteza cursului Negelului pe trasee
diferite este plauzibilă.
Podurile şi

podeţele

peste pârâu

Albia pârâului Negel constituia în secolul al XIX-lea hotarul de nord al
comunei urbane Bacău, vecină fiindu-i moşia Leitenii, care ajungea şi spre
nord-vest până la Bărăţie. În mod firesc, căile de legătură rutieră cu alte
localităţi moldovene constituiau şi aglomerări ale proprietăţilor imobiliare ale
locuitorilor. Pârâul Negel stătea în calea trecerii a două drumuri principale: cel
către Piatra-Neamţ, paralel cu albia Bistriţei, şi cel către Moineşti, prin comuna
Mărgineni. Două poduri de piatră traversau pârâul, permiţînd circulaţia
negustorilor. După anul 1821, călugării greci arendau locuri de casă pe moşiile
mănăstireşti şi oraşul a început să se extindă şi la nord de Negel. Legea de
secularizare a averilor mănăstireşti a transferat dreptul de proprietate Primăriei
Bacău. După anul 1846, an în care Primăria a câştigat un proces cu boierul
Greceanu Iancu, extinderea teritorială spre nord a fost amplificată. Pe Câmpul
Poştei (locul unde se schimbau caii poştalioanelor pentru transportul călătorilor
şi corespondenţei) s-a pus baza pe care s-a dezvoltat mahalaua "calicimii".
Accesul către casele şi atelierele construite în zona Câmpului Poştei se făcea
iniţial din şoseaua spre Piatra-Neamţ, dar casele înmulţindu-se, locuitorii au
impus autorităţilor construirea unor poduri şi podeţe suplimentare, care să
scurteze drumul de acces în mahala.
În fiecare primăvară şi toamnă, Negelul şi celelalte ape se umflau şi,
dezlănţuite, dislocau podeţele improvizate, blocau şi apoi rupeau podurile de
lemn. La Primărie se înregistrau anual cereri de reparaţii ale podeţelor şi
administratorul cumpăra lenm pentru reparaţii. Dintre numeroasele referate se
remarcă unul din 22 noiembrie 1867, în care "îngrijitorul obiectelor primăriei"
P. Ivanovici notează: "Făcând observaţia la podurile şi podeţurile ce sânt a[le]
7

Dănuţ Doboş (coord.), Catolicii din Bacău, laşi, Ed. "Sapientia", 2007, p. 157.
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şi

prin Mahalale am găsit pe la unele lipsă câteva podeţuri şi
fiindcă în Primărie s-au mântuit grinzile ce au fost destinate pentru asemenea
poduri şi podeţuri , sub scrisul cu Onor vine a înconştiinţa pe Onorabila Cameră
şi supus rog ca să binevoiască a regula cumpărarea unei plute de grinzi pentru
repararea podeţurilor" 8 . Lupta administraţiei cu pârâul Negel era aprigă şi
permanentă.

Adesea, podeţele dispăreau după câteva zile. Ca urmare a unui referat
întocmit de acelaşi îngrijitor, primarul a dispus poliţistului: "Deoarece se fură
din dulapii ce sunt puşi Ia malul de Ia gârla Negelului pentru a nu se dărâma
malurile de Ia podul care merge spre Dl. Hociungu, veţi constata cine ar fi luat
acei dulapi de Ia mal, să-i obligaţi de îndată să-i pună la loc şi să-i amendaţi
pentru faptă, spre vegherea în viitor"9 . De regulă, poliţiştii nu reuşeau să
depisteze hoţii sau să afle unde ar putea fi dosite lemnele, alte reparaţii nu se
mai făceau, şi cetăţenii erau nevoiţi să-şi croiască drumul direct prin albia
pârâului. Norocul lor era acela că vara pârâul seca sau se chinuia să-şi etaleze
doar un firicel de apă în care sălăşluiau broaştele şi se scăldau raţele şi gâştele
locuitorilor din zonă.
După anul 1900, circulaţia atelajelor către şi dinspre mahala s-a
intensificat semnificativ, şi podurile deveniseră fragile.
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Fig. 1

Printr-un referat adresat primarului C. Răileanu la data de 12 mai 1893,
inginerul comunei urbane anunţa că podeţul de pe strada Ocolul Vitelor era
stricat şi solicita fonduri pentru reparaţie. În urma unei analize mai ample a
nevoilor de deplasare a cetăţenilor din zonă, s-a ajuns la concluzia că erau
8
9

Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 65/ 1867, f. 12.
Idem, d. 7811867, f. 9.
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absolut necesare două noi poduri în zonă, pentru a înlocui podeţele şubrede şi
deteriorate [Fig. 1]. Prin ordonanţa primarului, nr. 5845 10 din 18 septembrie
1893, se anunţa organizarea licitaţiei publice pentru darea în antrepriză a
constructiei a două poduri din lemn peste pârâul Negel: unul în dreptul Străzii
Tirului, ~1 doilea în dreptul Străzii Poştei. Întrucât la licitaţie nu s-a prezentat
niciun constructor, secretarul Primăriei, Theodor Cancicov, a anunţat
reorganizarea licitaţiei pentru data de 27 noiembrie 1893. Caietul de sarcini al
licitaţiei prevedea construcţia podurilor cu folosirea de materiale noi, stâlpipiloni din stejar, consolidat cu cercuri de fier şi platformă din scânduri groase
de brad uscat. Schiţa prevedea două deschideri cu un stâlp central [Fig. 2].
Licitaţia a fost adjudecată de singurul solicitant înscris, "lemnarul
Gheorghe Tănăsescu din Bacău" . Termenul de finalizare prevăzut în contractul
încheiat în luna decembrie a anului 1893 era de "două luni de la data semnării" .
O iarnă cruntă, cu viscole şi multă zăpadă, s-a abătut asupra Bacăului , şi
termenul a fost prelungit. Cu eforturi considerabile şi mobilizare de forţe,
lucrările au fost finalizate la mijlocul lunii aprilie a anului 1894, şi podurile au
fost recepţionate cu entuziasm, spre mulţumirea locuitorilor din cartierele
beneficiare.

Fig. 2

Ciclurile anuale ale viiturilor apelor Negelului s-au succedat an de an,
primăvara şi toamna, erodând permanent stâlpii picioarelor de la podurile
construite. Traficul mereu în creştere al căruţelor, mai ales pe Strada Tirului,
combinat cu uzura provocată stâlpilor de la picioarele podurilor de apele
agresive, a avut ca urmare şubrezirea serioasă a podurilor. Primăvara anului
1936 a fost fatală pentru podurile de lemn peste pârâul Negel. Inundaţiile
înregistrate în acea primăvară au pus pe lista pagubelor înregistrate şi avarierea
gravă a podurilor. În urma unei inspecţii făcute de inginerul-şef al Serviciului
tehnic din Primărie în zona Negelului, concluziile sale ·au fost expuse într-un
10

Idem, d. 46/ 1893
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referat depus la data de 19 mai 1936 şi adresat primarului de atunci, Alexandru
Cosner. Inginerul-şef solicita aprobare pentru executarea lucrărilor de
reconstruire, cu prioritate, a podului din dreptul Străzii Poştei , motivat de faptul
că "podul este ruinat şi necesită grabnică refacere, cu atât mai mult că,
aprobându-se de către Dvs. lucrările de canalizare pe strada Ştefan cel Mare, tot
traficul din partea nordică a oraşului va trebui să treacă pe acest pod" 11 •
Referatul menţiona că în devizul lucrării era specificat faptul că "lemnăria de
stejar va fi furnizată de Primărie, din depozit, din lemnul dat de Ministerul de
Domenii pentru acest scop". Considerată lucrare de urgenţă pentru siguranţa
cetăţenilor trecători prin zonă, refacerea podului a fost aprobată în şedinţa
extraordinară a Consiliului Comunal şi mai mult, la insistenţele inginerului-şef,
lucrările urmau să fie executate în regie proprie, de meseriaşii Primăriei şi cu
materialele disponibile. Soluţia s-a dovedit a fi benefică şi la data de 8 iulie noul
pod a fost recepţionat.
Încurajat de succes, inginerul-şef al comunei urbane Bacău a solicitat la
data de 27 iulie 1936 aprobare şi pentru refacerea podului ruinat din dreptul
Străzii Tirului. Proiectul prezentat [Fig. 3] era identic cu cel de la Strada Poştei ,
cu trei deschideri care creşteau rezistenţa mecanică a construcţiei.
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Fig. 3

Referatul consemna: "În preţul devizului nu sunt cuprinse terasamentele,
demontarea vechiului pod, lucrări care se vor face de către personalul Primăriei ,
precum şi buloanele de fier necesare lucrării , utilizându-se buloanele vechiului
pod şi completându-se cu altele noi ce se vor confecţiona la atelierele
Primăriei" 12 • Executat de asemenea în regie proprie, podul a fost recepţionat în
luna octombrie a acelui an. Din fericire, podul din aval faţă de cele două
refăcute şi poziţionat pe strada Bacău-Piatra nu a necesitat decât o reparaţie
uşoară, construcţia sa din fier şi piatră asigurându-i trăinicie. Acest pod era
construit pe proprietatea controlorului C.F.R. Vasile Gh. Paloşanu şi probabil

11
12

Idem , d. 63/ 1936, f. 1.
Ibidem, f. 4.
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datorită

acestui fapt a intrat în limbajul curent al băcăuanilor drept "podul de la
Paloşanu" (denumire atribuită şi pieţei din vecinătate).
Bine consolidate, podurile şi podeţele peste pârâul Nege! au rezistat încă
o lungă perioadă, martore ale istoriei băcăuane marcate de cataclisme naturale
şi de consecinţele vieţii civice retrograde.

Negelul, Încă un

coşmar

al

băcăuanilor

Cu o existenţă atestată documentar de peste şase secole, Bacău! a
cunoscut o permanentă evoluţie în toate sectoarele vieţii sale. Tranziţia
localităţii de la stadiul rural la cel de târg şi apoi de oraş s-a desfăşurat pe o
lungă perioadă. "În pofida paşilor făcuţi de administraţia locală spre civilizaţia
urbană de tip occidental, nota dominantă a oraşului a fost în ton cu deprinderile
balcanice ale locuitorilor săi. Deloc întâmplător, habitatul urban a înregistrat,
până la izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial, numeroase carenţe în
ceea ce priveşte condiţiile de igienă şi starea de sănătate a locuitorilor" 13 .
Marele flagel al Bacăului era mizeria. Ne putem cu greu imagina cum
arăta peisajul oraşului în secolul al XVIII-lea sau următorul, atunci când
regulile de igienă şi cele de convieţuire civilizată în societate erau necunoscute.
Străzile nepietruite şi fără nicio formă de canalizare a apei erau depozite de praf
la discreţia vântului, spre a fi împrăştiat în toată atmosfera. Apele căzute în
timpul ploilor rămâneau băltind pe străzi şi în faţa caselor, sursă de miros greu
suportabil şi de boli. Resturile menajere erau depozitate în curţi, straturi peste
straturi, putrezind şi îmbâcsind aerul. Pe străzile comerciale, cu case fără curţi
mari, resturile menajere erau abandonate dimineaţa la uşile prăvăliilor, cu
speranţa că va bate vântul şi le va ascunde în colbul străzii. Dimineaţa,
conţinutul oliţelor de noapte era aruncat în mijlocul străzii şi mulţi trecători
riscau să-I primească în cap, aruncat de la balcoanele caselor-prăvălie.
Primul regulament igienico-sanitar al urbei Bacău a fost întocmit şi
aprobat în anul 1894, la iniţiativa primarului Costache Radu. Locuitorii oraşului
au acceptat să achite, sub forma taxei de salubritate, sume de bani, folosite de
Primărie pentru a colecta şi transporta gunoiul din curţile particulare. Locurile
de depozitare a gunoiului erau malul râului Bistriţa şi albia pârâului Nege!.
Inundaţiile provocate de râul şi pâraiele oraşului readuceau pe străzi şi în curţi
deşeurile aflate în albii.
Depozitarea primitivă a gunoaielor din gospodăriile locuitorilor a
provocat numeroase epidemii. În conformitate cu legile sanitare, aprobate şi
completate pe parcursul anilor, sarcina de supraveghere a aplicării măsurilor
Alin Popa, Fizionomii urbane şi structuri etnosociale din Moldova. Bacău!. in tranziţia de la
târg la oraş (1864-1 938), laşi, Editura PIM, 201 O, p. 172.
13
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sanitare aparţinea medicului comunal. Ajutat de comisia de salubritate a urbei,
medicul avea sarcina de a descoperi focarele de infecţie şi de a le desfiinţa , dar
nivelul scăzut de educaţie sanitară al băcăuanilor făcea sarcina imposibilă.
Medicul se mulţumea să depună rapoarte de constatare a abaterilor de la
legislaţia sanitară şi să propună emiterea de ordonanţe ale Primăriei pentru
respectarea legilor. Tot el avertiza în rapoarte că murdăriile aruncate prin
şanţurile drumurilor, locurile virane sau în pâraiele ce trec prin oraş puteau da
naştere diferitelor boli contagioase, dar rapoartele rămâneau doar în arhive.
O epidemie de scarlatină s-a
.PRI MARIA ORASULUI BACAU .& declanşat la sfârşitul anului 1903 , cu
No. 4J14.1
virulenţă, în 13 oraşe din ţară şi a provocat,
191:1 lua Aapl S
în Bacău, decesul a 2 persoane dintre cele
26 îmbolnăvite. Tristul eveniment a
provocat reacţii ale administraţiei locale, în
sensul ordonării unor inspecţii sanitare
.:: :~.:.-' ......_ .........,~ c-....
periodice,
urmate
de
sancţionarea

ORDO NAN TA

N• ' " · · - " -

..

contravenienţilor.
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Lipsa unor investiţii eficiente în
sectorul sanitar făcea ca neregulile să fie
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perpetuate, viaţa cetăţenilor mergând
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înainte,
cu asumarea riscurilor de
......
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îmbolnăvire. Pârâul Nege! rămânea, din
nefericire, un depozit de deşeuri şi un focar
,.s.e.......f. UJ P\1
de infecţie pentru cetăţenii din zonă, în
primul rând. Ordonanţele prin care se
"interzicea cu desăvârşire" a se arunca în pârâu "păsări moarte şi alte murdării " ,
sub ameninţarea că "toţi contravenienţii vor fi trimişi în judecată ş i pedepsiţi
conform codului penal", se înmulţeau , dar efectele erau neglijabile [Fig. 4].
Aceeaşi atitudine de dezinteres în aplicarea legilor şi regulamentelor
sanitare se manifesta în instituţiile publice. Condiţiile igienica-sanitare existente
în majoritatea unităţilor de învăţământ pot fi surprinse şi prin intermediul
descrierii grupurilor sanitare din şcolile primare. Edificator este următorul pasaj
din procesul-verbal încheiat de medicul oraşului , la finalul unei inspecţii
efectuate la Şcoala de Băieţi Nr. 3: "[ ... ] Privăţile sunt foarte murdare, iar la una
dintre ele cimentul este stricat, fiind o bortă mare prin care un copil ar putea să
14
cadă oricând în hazna" •
Un raport al medicului comunal, prezentat în primăvara anului 1921,
semnala: "Terenul din Piaţa Mică, nefiind împrejmuit, este un veritabil focar de
infecţie, dăunător sănătăţii publice. Aici staţionează în permanenţă, zi şi noapte,
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Arhivele Naţiona le B acău, fond Primăria Bacău , d. 80/ 1901 , f. 13.
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locuitorilor ce vin în oraş, producându-se băltoace de urină şi mormane
de bălegar, iar locuitorii din vecinătate depozitează în timpul nopţii gunoaiele
din curţile lor" 15 •
Birjele, mijloace de transport tradiţionale în urbe, staţionau
supraaglomerând pieţele şi străzile din preajma hotelurilor. Bălegarul care se
aduna zilnic transforma locurile într-o masă de noroi, imposibil de traversat pe
timp ploios. Curgeau către Primărie petiţiile care semnalau neregulile. Una
dintre petiţii arăta că "de la internatul Liceului Ferdinand I se aruncă, în colţul
din Nord, zoaie şi resturi de mâncare; gardul fiind rupt, porcii şi câinii răscolesc
acest gunoi infectând aerul; latrina de la acest internat, aşa primitiv cum este
construită, debordează regulat materii în stradă" 1 6 . A fost nevoie ca un grup de
turişti germani, aflaţi în vizită la Bacău, să semnaleze Primăriei că "în oraşul
Bacău se simte un miros greu, absolut insuportabil, de materii fecale! ", pentru
ca medicul oraşului să constate că sursa mirosurilor era o groapă imensă săpată
între liniile de cale ferată şi cartierul C.F .R., utilizată de locuitori ca depozit de
gunoaie şi de şeuri casnice, în absenţa canalizării din cartier. De altfel, oraşul
avea în anul 1930, şi mulţi ani după, un singur W.C. public, aflat la subsolul
benzinăriei de la Grădina Publică [Fig. 5].

Fig. 5 [credit foto] : Liviu Vasiliu

Starea de mizerie a oraşului era întreţinută şi chiar amplificată şi de
noroiul care ţinea Bacăul sub un prelungit asediu. Primarul de epocă, Costache
Radu, a descris într-o monografie urbea pe care o păstorea şi chiar dacă ne este
greu, trebuie să acceptăm că "la 1850 nu erau decât vreo două străzi principale:
Şoseaua Domnească, făcută de Vodă Mihai Sturdza, şi uliţa mare; apoi vreo 3-4
mahalale zise boiereşti şi negustoreşti. Şi în ce hal erau aceste drumuri! Când
15
16

Idem, d. 20/1 925, f. 66.
Ibidem, f. 72.
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ploua mai cu seamă primăvara şi toamna, nu puteai merge pe ele din cauza
noroiului decât cu trăsura mai mult la pas, iar cei care umblau pe jos aveau
cizme cu turetci lungi. Cuvântul «botfort» (botte forte) mai pe urmă s-a
popularizat... Eram în clasa a III-a primară, pe la 1853, şi voiam să trec şoseaua
pe la locul unde se află astăzi librăria domnului Mihai Vasiliu [Fig. 6] şi am
rămas în noroi nemaiputând merge, până ce un om călare ce trecea pe acolo m-a
luat pe cal, dar ciubotele mi-au rămas în glod. La unii însă era folositor glodul
căci construiau case din el. Casele din oraş erau de asemenea în proastă stare.
[ ... ] Mai cu seamă pe uliţa mare, casele erau compuse din barăci mici, în
pământ, cu podeţuri înaintea uşilor şi cu muşchi verde pe acoperăminte" •
17

Fig. 6

Decorul nu s-a schimbat prea mult nici prin anii 1903-1904, dacă
pasajele scrise cu patos de Nicolae Iorga. Cartea sa de călătorii
"Drumuri şi oraşe din România" nu prea îmbie la vizite prin oraşul nostru dacă
citim, de exemplu, acest pasaj: "Stradele din mijloc sunt alcătuite numai din
prăvălii unsuroase, din peşterile umede, puturoase în care «negustorul» sau
«meşterul» aşteaptă sau lucrează; femeile dălăbăzate (moleşite , n.a.) poartă în
braţe copii murdari cari urlă, pe cînd alţii se scaldă, pentru a fi şi mai spurcaţi,
în gunoaie şi în bălţi. Ei sînt birjarii, ei sînt hangiii şi ospătarii , ei sînt croitorii şi
ciubotarii, şi rotarii, şi tot ce voiţi alta" 18 •
Obsesia noroiului de pe străzile oraşului a caracterizat viaţa cetăţenilor
mulţi ani, dar inundaţiile provocate de râul Bistriţa şi pâraiele afluente aduceau
marile coşmaruri. Istoria oraşului a fost influenţată de la începutul său de
capriciile pârâului Negel şi ale râului Bistriţa. Documentele Şl relatările
lecturăm

17

18

Costache Radu, op. cit. , p. 24.
Nicolae Iorga, Drumuri şi oraşe din România, Bucureşti , Ed. "Minerva", 1904.
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referitoare la Bacău} din secolul al XVIIlea susţin faptul că "Târgui Bacăului
n'au fost unde este, ci au fost tîrgul mai sus, la gura Negelului, şi I-au mîncat
Bistriţa. Şi au fost mănăstirea Baraţilor din sus de gura Negelului, şi au mîncat
Bistriţa şi pe aice" 19 • În perioada 1661-1676, conform relatărilor misionarilor
din Moldova, comunitatea catolică din Bacău utiliza "o biserică din piatră, mare
20
şi spaţioasă, dedicată Sfintei Fecioare Maria" . Lângă biserică se afla şi un
cimitir. La data de 23 septembrie 1676, zi în care credincioşii sărbătoreau
"Sfântul Matei", râul Negel şi râul Bistriţa s-au revărsat năprasnic, şi apele
furioase "au desprins bucăţi mari din ziduri, până când biserica s-a desfăcut în
două: parte căzu în râu şi parte rămase pe mal. Imediat, Biserica se nărui cu
mare zgomot"21 • Următoarele viituri ale Negelului au surpat, puţin câte puţin,
malul şi într-un final au scos osemintele din mormintele cimitirului, forţând
mutarea acestuia în altă zonă a târgului.
An de an, inundaţii mai mari sau mai mici se înregistrau în memoria
colectivă. În zilele de 21 şi 22 iulie 1878, cartierul de la vărsarea pârâului Negel
în râul Bistriţa a fost grav inundat. Nenorocirea a afectat sute de suflete şi
Primăria urbei Bacău, la iniţiativa primarului Gheorghe Hociung, a deschis
subscripţiuni în ajutorul suferinzilor. "Inimile generoase erau rugate "a da
ajutorul posibil prin subscrieri în această listă, care prin o comisiune ad-hoc se
va distribui celor lipsiţi de mijloace" 22 . Sumele colectate au fost
nesemnificative, dar fusese un început al manifestării solidarităţii umane.
Alte inundaţii catastrofale s-au înregistrat în anul 1916 şi apoi în anul
1930, Negelul punând la lucru efectivele reduse de pompieri, care nu puteau
răspunde sarcinilor. Erau solicitate ajutoare de la unităţile militare, toate
eforturile fiind concentrate pe salvarea vieţilor oamenilor şi animalelor şi
recuperarea, măcar parţială, a obiectelor din casele inundate.
Negelul şi-a manifestat forţa, dar a venit şi timpul când oamenii s-au decis
să reacţioneze decisiv întru salvarea cartierelor şi a liniştii publice.
Expulzarea pârâului Negel din

oraş

În România Mare, se făceau simţite eforturile de modernizare a societăţii
în toate domeniile sale. Amenajarea teritoriului şi protecţia mediului
constituiau, chiar dacă în formă incipientă, unele dintre preocupările prioritare
ale administraţiei centrale, dar mai cu seamă ale administraţiilor locale. În acest
context istoric, a fost aprobată Legea regimului apelor, cu regulamentul ei de
aplicare. Emisă în anul 1921 şi modificată în 1924, legea stabilea condiţiile de
19

20

21
22

Idem, Studii şi documente, voi. 1-11, Bucureşti, 1901, p. 151.
Dănuţ Doboş (coord), op. cit., p. 152.
Ibidem.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 42/1878, f. 6.
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regularizare a cursurilor apelor şi pe acelea în baza cărora puteau fi utilizate
apele pentru uzul casnic şi industrial. În acelaşi timp, legea impunea
prioritizarea preocupărilor administraţiilor pentru protecţia cetăţenilor şi a
bunurilor materiale ale acestora faţă de inundaţii.
Pentru a se conforma prevederilor legale, Comisia Interimară, ca for de
administraţie locală la Bacău în acea perioadă, a înscris în lista preocupărilor
administrative soluţionarea problemei inundaţiilor provocate de pârâul Negel în
cartierul de nord al oraşului. Primarul Bacăului apelează la serviciile de
proiectare ale inginerului bucureştean, originar din acest oraş, Petru Budu,
pentru realizarea unui studiu privind "chestiunea revărsărei pârâului Negel, în
trecere prin partea de nord a acestui oraş, şi pentru a propune lucrările necesare
pentru salvarea acelei porţiuni din oraş" 23 . Cererea de ofertă transmisă de
Primărie la data de 14 iunie 1921 a avut nevoie de patru luni pentru a primi un
răspuns din partea inginerului Petru Budu. În luna octombrie a acelui an,
cererea a primit un răspuns favorabil şi condiţionarea financiară a prestaţiei.
Inginerul sublinia faptul că era vorba de "un studiu" (planul zonei, însoţit de un
memoriu detaliat) şi sugera ca acesta să nu se mărginească la o soluţionare
locală şi temporară, în sensul de a canaliza un pârâu şi a feri de inundaţii doar o
porţiune de teren. Generos, el propunea: "Să privim problema în întregime,
cercetând diferitele sale aspecte şi căutând soluţiunea cea mai avantagioasă care
să dea oraşului Bacău nu numai posibilitatea de a recâştiga aproape o treime din
suprafaţa sa, dar a-i înlesni desvoltarea normală, faţă de cerinţele actuale şi de
viitor, în prevederile unui proect general pentru sistematizarea întregului oraş
Bacău" 24 . Studiul a fost finalizat şi predat Primăriei în primăvara anului 1922 şi
propunea, ca soluţie optimă pentru stoparea inundaţiilor, deturnarea cursului
pârâului, cu scoaterea lui din oraş şi devierea spre vărsare în pârâul Trebiş,
ocolind oraşul prin partea sa de nord. Memoriul care însoţea planul de deviere a
cursului Negelului prezenta două soluţii de eliminare a inundaţiilor: amenajarea
albiei pe porţiunea aferentă trecerii prin oraş şi, cea de-a doua, devierea
cursului, cu scoaterea lui din perimetrul orăşenesc. Pentru ambele soluţii erau
prezentate atât avantajele, cât şi dezavantajele, compararea acestora conducând
la alegerea, ca variantă optimă, pe cea a devierii cursului. În timp ce proiectul
pentru amenajarea albiei rezolva doar apărarea împotriva inundaţiilor şi era
considerat scump, proiectul privind devierea costa cu 50% mai puţin, asigura
apărarea definitivă contra inundaţiilor şi avea o serie de alte avantaje importante
pentru asanarea terenului, sistematizarea teritorială a cartierului şi dezvoltarea,
în ansamblu, a oraşului [Fig. 7]. Studiul evidenţia ca efecte remarcabile:
desfiinţarea podurilor şi a podeţelor de pe traseu, cu realizarea unor importante
23
24

Idem, d. 4511921, f. 2.
Ibidem, f. 3.
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economii determinate de întreţinerea lor, asanarea definitivă a terenului din
Câmpul Po ştei şi înlocuirea albiei vechi cu un bulevard modem (care
reintroducea cartierul în teritoriul oraşului), creşterea valorii proprietăţilor şi a
capacităţii oraşului de a prospera, favorizarea dezvoltării staţiei de CFR, prin
extinderea triajului şi construcţia unor noi linii ferate. Se recuperau astfel circa
30 de hectare de teren, înainte inundabil, pe care se putea înfiinţa un nou cartier
în zona de nord, până la pârâul Bârnat, şi se putea extinde oraşul până la Baraţi,
în vestul Gării Bacău .
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Fig. 7

Primul studiu care propunea expulzarea pârâului Nege! din oraş a rămas
doar " un studiu". Membrii comitetului interimar, nemulţumiţi că nu aveau, de
fapt, un proiect, ci doar un studiu, au cerut restituirea sumelor oferite pentru
proiectare. Cazul s-a mutat la organele de control financiar şi în instanţe , iar
inundaţiile făceau în continuare ravagii. Conflictul s-a stins abia după şapte ani,
la data de 13 martie 1928, când Primăria oraşului Bacău comunica inginerului
Petru Budu: "Studiul cu anteproiectul pentru apărarea oraşului Bacău de
revărsarea pârâului Nege! - arătând ca soluţiunea cea mai avantegioasă,
eliminarea pârâului Nege! din oraş - au fost acceptate de consiliul comunal,
astfel cum este întocmit de Dvs. şi cum a fost deja introdus în planul de
sistematizare a oraşului, aprobat de Consiliul Technic Superior şi decretat. [ ... ]
Totodată, sunteţi descărcat de angajamentul privitor la această lucrare,
considerându-se şi onorariul Dvs. pe deplin lichidat" 25.
Precum întregul plan de s istematizare a oraşului, proiectul de deviere a
Negelului a devenit o nălucire . Criza econo mică s-a năpustit şi peste România,
fondurile financiare s-au diminuat ş i nimănui nu-i mai păsa de cetăţenii
calamitaţi în continuare. Parcă pentru a reaminti problema, în primăvara anului
25

Ibidem, f. 52.
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1930, Bistriţa şi Negelul s-au revărsat şi au inundat catastrofal jumătatea de
nord-est a oraşului. Neputinţa s-a întronat ca atribut incontestabil al
administraţiei comunale.
La sfârşitul deceniului al treilea al secolului al XX-lea, norii războiului se
adunau din nou deasupra Europei şi se îndreptau spre ţara noastră.
Raţionamente de strategie militară au determinat Ministerul de Război din
România să solicite extinderea triajului din gara Bacău şi construirea unei gări
de mărfuri. Singurul teren disponibil pentru aceste amenajări era amplasat în
nordul gării de persoane, dar acesta avea o mare vulnerabilitate, fiind expus
inundaţiilor produse frecvent de pârâul Negel. Pentru a găsi soluţii de realizare
a proiectului, reprezentanţii ministerului au solicitat cooperare Ministerului
Lucrărilor Publice şi al Comunicaţiilor (M.L.P.C.), prin Direcţia Apelor. În
urma unei inspecţii administrative făcute la primăria băcăuană, Administraţia
Ţinutului Prut, de care aparţinea oraşul Bacău, a intervenit la Direcţia de Studii
a C.F.R. pentru realizarea studiului şi a proiectului de apărare contra
inundaţiilor şi în vederea construirii unei gări de marfă. Direcţia de studii îşi
declină competenţa şi în consecinţă Serviciul Apelor Regiunea Bacău
(S.A.R.B.) primeşte din partea direcţiei centrale sarcina de a face o cercetare în
teren, împreună cu un delegat al Primăriei Bacău şi cu un delegat al Secţiei
Locale de Întreţinere a C.F.R., "spre a stabili lucrările necesare pentru abaterea
pârâului Negel, precum şi pentru a studia posibilităţile de contribuţie, la
executare, din partea autorităţilor interesate"26 .
La reuniunea care a avut loc la data de 14 noiembrie 1939, delegaţii
C.F.R. au informat că Administraţia C.F.R. a renunţat la înfiinţarea unei gări de
mărfuri în apropierea oborului de vite, astfel că "abaterea cursului pârâului
Negel în pârâul Bâmat nu se mai poate lua în considerare. În schimb,
Administraţia C.F.R. intenţionând a sistematiza şi spori staţia Bacău şi cum
această dezvoltare este prevăzută a se face în direcţia spre Roman, respectiv
spre Piatra-Neamţ, urmează a se modifica cursul Negelului, care străbate
această regiune, în aşa fel ca această sporire a staţiei să nu fie împiedicată" 27 •
Comisia întrunită a analizat situaţia în noile condiţii impuse şi a propus trei
variante de schimbare a cursului. Aceeaşi comisie prefera varianta a treia, adică:
"Abaterea cursului pârâului Negel în pârâul Trebiş (şi nu în pârâul Bâmat, n.a.)
începând de la circa 3 km în amontele podului Km 302+613, dând drept în albia
Trebişului, fără a mai traversa vreo cale de comunicaţie" 28 [Fig. 8].
Soluţia era susţinută sub rezerva confirmării ei printr-un studiu amănunţit
şt în special prin realizarea unui nivelment cu concluzii pozitive. Prin
26
27
28

Arhivele Naţionale Bacău, fond Serviciul Regional al Apelor Bacău, d. 6/1939, f. 1.
Ibidem, f. 7.
Ibidem, f. 9.
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renunţarea

la amenajarea gării de mărfuri, interesul pentru rezolvarea problemei
devierii Negelului a scăzut, şi părţile interesate nu mai găseau resursele
financiare realizării proiectului. Într-un târziu, proiectarea a fost preluată de
S.A.R.B., dar începerea lucrărilor a fost mult întârziată, deoarece şeful acestui
serviciu era concentrat în armată şi avea ca lucrare prioritară repartizată
proiectarea şi supravegherea construirii sectorului de fortificaţii militare din
zona Băilor

Fig. 8

Pentru a forţa acordarea câtorva zile de învoire din concentrarea militară a
proiectantului de la S.A.R.B., Primăria Bacău a solicitat la data de 25 ianuarie
1941 ca lucrările efective de execuţie ale canalului să înceapă în primăvara
acelui an, "aceasta cu scopul de a se permite primăriei executarea unui canal de
scurgere care, instalat în patul albiei pârâului Negel, să permită canalizarea
tuturor străzilor din imediata apropiere cât şi , după umplerea şi nivelarea albiei,
deschiderea unui bulevard" 29 . Sosit la data de 12 aprilie 1941 pentru a ajuta la
finalizarea proiectului aflat în lucru la S.A.R.B., un alt proiectant de la Secţia de
Întreţinere D7 Bacău a C.F.R. a analizat planul de situaţie pentru a întocmi o
calculaţie de preţ al lucrării. El consemna: "Canalul care se proiectează ar avea
o lungime de circa 1.200 ml şi presupunem o secţiune transversală a acestui
canal cu fundul de 4 ml şi taluze cu înclinare de 1:1 ,5. Ar rezulta o înălţime
medie de 4 ml şi un cubaj de pământ de 48.000 mc. La săpătură, pământul
urmează a fi depozitat pe ambele maluri" 30 .
29

30

Ibidem, f. 3 1.
Ibidem, f. 52-53.
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Încă o comisie de control interdepartamental a analizat la data de 23 mai
1941 proiectul de execuţie a canalului de deviere a pârâului Negel în pârâul
Trebiş şi a apreciat că soluţia aleasă era convenabilă, dar pentru îmbunătăţirea
situaţiei, se impuneau câteva completări, cu soluţii tehnice bine argumentate. În
plus, pentru preluarea în siguranţă a debitului suplimentar adus de pârâul Negel,
Trebişul avea nevoie de câteva lucrări suplimentare de consolidare şi
suplimentare a digurilor. Se făcea apel din nou la desconcentrarea temporară a
specialistului în proiectare de la S.A.R.B., care să fmalizeze proiectul şi
anexele. Având în vedere extrema urgenţă a cazului, inspectorii propuneau ca
lucrările de deviere să înceapă imediat, "aplicându-se procedura legală pentru
executarea urgentă a lucrărilor de interes militar, în care categorie intră şi
lucrările în chestiune" 31 •
Apelul inspectorilor nu a avut rezonanţa necesară impulsionării
execuţiei canalului; România a intrat în război , şi investiţia a rămas neîncepută.

Fig. 9
După

terminarea războiului şi instaurarea regimului de ocupaţie sovietică,
administraţia locală a repus pe rol problema gravă a inundaţiilor provocate de
năbădăiosul pârâu Negel. În stilul specific epocii, s-a făcut apel la spiritul
patriotic şi au fost demarate lucrările , folosindu-se manopera prestată voluntar
de cetăţeni. Locuitorii cartierului C.F.R. erau scutiţi de plata impozitelor locale
dacă prestau ore de muncă voluntară şi s-au constituit echipe pe fiecare stradă,
evidenţa orelor prestate cu unelte de lucru proprii fiind păstrată de cât~ un "şef
31

Ibidem, f. 59.
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Suplimentar, toate instituţiile de stat erau obligate să trimită pe
echipe de salariaţi. Se contabilizau numeroase ore de muncă, dar
rezultatele concrete erau neglijabile. Pentru impulsionarea lucrului în vederea
materializării proiectului, administraţia locală a apelat la entuziasmul tinerilor,
organizaţi în "brigăzi de muncă patriotică" [Fig. 9]. La concurenţă cu tinerii de
pe şantierul căii ferate din defileul Salva-Vişeu, băcăuanii au atacat şantierul
canalului Negel-Trebiş cu toată energia şi au finalizat lucrările în primăvara
anului 1965. Pentru prima oară în istoria oraşului, cartierul de nord nu a mai
căzut victimă apelor furioase ale coşmarului numit "pârâul Negel".
de

stradă" .

şantier

Fig. 10

Succesul a fost încurajator, ş i brigăzile au abordat apoi lucrările de
poziţionare a conductelor de canalizare în albia secată, pe cele de dezafectarea
podurilor devenite inutile şi cele de umplere cu pământ a întregii foste albii a
Negelului. Sute de brigadieri se adunau zilnic în careu, în Piaţa Paloşanu,
pentru a raporta stadiul lucrărilor şi a prelua normele de lucru [Fig. 1O] .
După câţiva ani, terenul a fost asanat şi aştepta construcţiile moderne care
să scoată zona din categoria "suburban". În Bacău, construirea primelor blocuri
din fondurile statului demarase încă din anul 1955.
În ediţia de marţi, 30 ianuarie 1973, ziarul local "Steagul roşu", organ al
Comitetului Judeţean Bacău al P.C.R. şi al Consiliului Popular Judeţean Bacău,
titra: "Mioriţa - un nou cartier de locuinţe în municipiul Bacău " . Articolul
informa băcăuanii asupra deschiderii lucrărilor de construire a unui nou cartier
de locuinţe, care urma să conţină, la finalul lucrărilor, circa opt mii de
apartamente şi câteva "unităţi comerciale şi sanitare".
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Dintre cei aproape 25 .000 de locuitori ai noului cartier botezat "Mioriţa",
puţini ştiau povestea dureroasă a locului pe care-şi aşezaseră sălaşele. Aveau să
o afle odată cu scurgerea timpului, deoarece co şmarul nordiştilor nu se
1. . . . . . . . _~.-..~...".·-._-~- ---~-~-·-.\ terminase definitiv. Acoperişurile noilor blocuri
construite colectau cantităţi imense de ape
pluviale, care luau drumul conductelor de
canalizare de sub bulevard. Acestora li se
adăugau cantităţile uriaşe de ape menajere, iar în
urma averselor canalizarea refula, inundând
cartierul. Şi dacă ar fi fost doar atât! Canalul
Bacău Nege!- Trebiş avea permanent nevoie de lucrări de
I n zor;a de nord u munici piul ui
întreţinere, dar banii erau dirijaţi cu prioritate
B a cău au Incep ut lucrările de constructie a unui nou ca rtier de lcr
spre investiţiile pentru dezvoltarea economică a
cu !nţe - cunoscut sub denumirea
de
care va insuma.
ţării
, şi reparaţiile treceau pe loc secund. Primele
in fi nH I, a proa pe 8.000 de apar tament e Aici se vor m uta peste
lucrări sistematice de decolmatare şi de corecţie a
25.000 de locui tor i, aproape u n sfert
d in populaţ i a ac tu a lă a oraşu lu i. ln
albiei
canalului Nege!- Trebiş au fost demarate în
prima
,·or l i
3.800
apartamente, un i tă ţi ~a n i tare ş i coanul 1978, la 13 ani de la intrarea în exploatare.
merciAle S pecia li şt ii au adopta t,
pentru cons tru<:\ia noul ui cartier,
Proiectul pentru amenajarea afluenţilor Negel,
o serie de tehnologii ş i solut ii care
:perm it ind ustrializar ea lu crărilor
Trebiş
şi Bârnat ai râului Bistriţa, în zona
:In p ropo r ţ ie de peste 90 la sută .
Prin c o n stru c ~ in nou lui car tier, se
municipiului Bacău, a fost pus în operă de
rest ructureazll o mare zon ă ediliIa ră . care n u d~;>ă5eş te, in pr ezent,
Direcţia Apelor "Siret". Lucrările aveau ca scop
stadtu l de su burban , ur mind ca In
anii viitori să capete o lnfăţi$are
"apărarea împotriva inundaţiilor a obiectivelor
lnodernll, armonioasă.
situate în zona propusă pentru amenajare, zonă
care cuprindea obiective industriale, terenuri
agricole, gospodării individuale şi aşezăminte social-culturale" 32 . Lucrările au
constat în regularizarea, prin calibrare şi îndiguire, a albiei Negelului pe ultimii
2,1 km, până la vărsarea în pârâul Trebiş, supraînălţarea digului de pe malul
drept al pârâului Trebiş , în amonte de podul dublu de cale ferată Bacău-Roman,
precum şi regularizarea pârâului Bârnat pe o lungime de 2,9 km, de la podul
amintit până la vărsarea în râul Bistriţa. Lucrările s-au desfăşurat până în
ultimul trimestru al anului 1979 şi efectele s-au făcut simţite în următorul
deceniu. Noile condiţii sociopolitice instalate în România după anul 1989 au
condus la diminuarea interesului pentru întreţinerea afluenţilor Bistriţei , şi
efectele nefaste ale neglijenţei s-au resimţit. Cedările accidentale ale malurilor,
în special cele ale canalului Negel-Trebiş, colmatarea masivă a întregii albii a
canalului, lucrările incorecte executate în zona inundabilă pentru amplasarea
unor noi cartiere rezidenţiale au fost principalele cauze ale unor repetate
inundaţii înregistrate periodic în cartierul Nord al municipiului Bacău.
Pârâul Negel a rămas în continuare un coşmar al băcăuanilor.

MIORITAun nou cartier
de locuinte in
municipiul
., M IOriţ a..,

eta p ă

32

in ă lţa t e

Arhivele Naţionale Bacău , fond Primăria Bacău, Secţia Arh.-Sistematizare, d. 4/ 1978, f. 146.
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UN FIU AL COMĂNEŞTIULUI:
COLONELULIOANPANDELE
Dr. Luminiţa GIURGIU
Dr. Teodora GIURGIU
A Son of Comăneşti: Colonel Ioan Pandele
Abstract
Colonel Ioan Pandele, throughout his career, received high appreciations from
the direct and superior commanders, but also after the internship in the Polish Army.
He participated in the Second Balkan War and the First World War. He commanded
from company to regiment, his experti se being used in structures of the General Staff.
He was rewarded with Romanian and foreign high orders and medals.
Keywords: Colonel Ioan Pandele, Comăneşti, Second Balkan War, First World War,
Poland, General Staff
·

la 24 noiembrie 1889, în localitatea Comăneşti,
judeţul Bacău. Părinţii săi au fost Chiţa şi Vasile. La 12 iulie 1925, s-a căsătorit
cu Ana Nichitoianu, de religie ortodoxă, la Biserica "Sfântul Ilie" din Craiova.
A fost absolvent a 7 clase de seminar, al Şcolii Militare de Infanterie (1
octombrie 1911-1 iulie 1912), al Şcolii de Tragere a Infanteriei cu Arma, al
Centrului de Instrucţie al Corpului 1 Armată (comandant al Companiei 1), al
Cursului de informaţii al căpitanilor şi, nu în ultimul rând, al Şcolii Superioare
de Război (1923-1925). A fost vorbitor al limbilor franceză, germană şi polonă.
Cu gradul de sublocotenent, Ioan Pandele a fost repartizat la Regimentul
8 "Dragoş" nr. 29. Mobilizat la 23 iunie 1913, prin Înaltul Decret nr. 4686, a
fost demobilizat, la 31 august, prin Înaltul Decret nr. 551 O.
Primul său comandant consemna în "Foaia calificativă" (23 iunie 1912-31
octombrie 1913): "a luat parte cu regimentul în Campania din Bulgaria, trecând
Dunărea în calitate de şef de pluton la Compania 1. Şi-a condus bine plutonul, a
dat probe de rezistenţă, urmând toate marşurile regimentului până la Vladovec
şi înapoi în ţară până în garnizoană. Arată multă bunăvoinţă s-a ocupat de
aproape de oamenii plutonului său. Conduită bună. Se prezintă bine, sănătos.
Poate face campania" 1•
Ioan Pandele s-a

1

născut

Arhivele Militare Române (în continuare AMR), fond Memorii bătrâni, Colonel Pandele Ioan,

f. 6.
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În "Foaia calificativă" pentru perioada 1 noiembrie 1913-31 octombrie
1914 este consemnat: "Ofiţer cu înfăţişare ostăşească, sănătos şi capabil să facă
campania. Are bune cunoştinţe profesionale şi pentru gradul următor. Se ocupă
serios să-şi completeze cultura generală. Ofiţer energic cu bune însuşiri de
combatant, are voinţă, îşi asumă răspunderea şi arată iniţiativă. Cunoaşte
regulamentele şi le aplică bine. La aplicaţiile pe hartă şi pe teren a dovedit
multă pricepere. A instruit recruţii Companiei 1 în mod satisfăcător. A absolvit
Şcoala de tragere în bune condiţii. Pe timpul concentrării a fost repartizat la
Regimentul 69 Infanterie, unde şi-a îndeplinit serviciul bine. Este un bun ofiţer
căruia i se poate da însărcinări. Este capabil pentru gradul următor" 2 • A fost
avansat la gradul de locotenent la 1 iulie 1916, în baza Înaltului Decret nr. 2441,
mobilizat şi mutat la Regimentul 69 Infanterie Dorohoi, în funcţia de
comandant de companie. Acum avem şi prima sa descriere: ofiţerul era de "talie
mijlocie. Aspect fizic plăcut. Figură inteligentă. Rezistent". Bun comandant şi
instructor este propus să fie avansat în grad 3 . La 28 mai 1917, a fost transferat la
Regimentul 34 Infanterie Constanţa, ca la 1 septembrie să fie avansat la gradul
de căpitan prin Înaltul Decret nr. 1330.
Despre participarea sa la Primul Război Mondial, aflăm dintr-un Memoriu
(14 aug. 1916- 1 apr. 1918) înaintat comenzii acestei unităţi, la 7 iulie 1919:
"De la 14 august 1916 la 28 mai 1917, am făcut campania în Regimentul 69
Infanterie, ca şi comandant al Companiei 6, în grad de locotenent. În acest
regiment am avut următorii comandanţi ierarhici:
1) Comandanţi de batalion: a) pe domnul locotenent-colonel Linde
Eugeniu (acum colonel) de la 14 august la 10 octombrie 1916; b) pe domnul
căpitan Mirescu Dobre (acum maior) de la 1O octombrie 1916 la 28 mai 1917.
2) Comandanţi de regiment: a) pe domnul locotenent-colonel Piperescu
Nicolae (mort în Muntenia) de la 14 august 1916 la 10 noiembrie 1916; b) pe
domnul locotenent-colonel Costăchescu de la 1O la 28 noiembrie 1916; c) pe
domnul maior Roiu Corneliu (acum locotenent-colonel în Regimentul 69
Infanterie) de la 28 noiembrie 1916 la 1 ianuarie 1917; d) pe domnul
locotenent-colonel Georgescu (acum colonel, comandant al Regimentului 40
Călugăreni) de la 1 ianuarie la 1 aprilie 1917; e) pe domnul colonel Cosmiţă de
la 1 aprilie la 28 mai 1917.
3) Comandanţi de brigadă: a) pe domnul general Petala Constantin de la 4
august la 5 septembrie 1916; b) pe domnul colonel Niculescu Dumitru de la 5
septembrie la 28 noiembrie 1916; c) pe domnul colonel Atanasiu (acum
general) de la 1 februarie la 18 mai 191 7.
2
3

Ibidem, f. 7.
Ibidem, f. 9.
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4) Comandanţi de divizie: a) pe domnul general Petraşcu de la 15 august
la 5 noiembrie 1916; b) pe domnul colonel Dumitrescu de la 5 noiembrie la 5
decembrie 1916; c) pe domnul general Bunescu de la 1 ianuarie la 28 mai 1917.
5) Comandanţi de corp de armată sau de armată: a) pe domnul general
Prezan de la 14 august la 5 noiembrie 1916; b) pe domnul general Petala
Nicolae de la 5 noiembrie la 5 decembrie 1916; c) pe domnul general
Iancovescu de la 1 ianuarie la 28 mai 1917.
De la 28 mai 1917 la 1 aprilie 1918, am făcut campania în Regimentul
Constanţa nr. 34. În acest regiment am avut următorii comandanţi ierarhici:
1) Comandanţi de batalion: a) pe domnul căpitanul Ştefănescu (mort la
Mărăşeşti) de la 28 mai la 27 iulie 1917; b) pe domnul căpitanul de rezervă
Mironescu Onoriu de la 20 august la 1 octombrie 1917 şi de la 25 decembrie
1917 la 1 februarie 1918.
În tot restul timpului, adică de la 27 iulie la 20 august 1917 şi de la 1
octombrie la 25 decembrie 1917 şi de la 1 februarie la 1 aprilie 1918 am
comandat Batalionul 1/ Regimentul 34 Infanterie.
2) Comandanţi de regiment: a) pe domnul colonel Dumbravă Virgiliu.
3) Comandant de brigadă: a) pe domnul general Poetaş Stan.
4) Comandanţi de divizie: a) pe domnul general Scărişoreanu de la 28 mai
la 15 august 1917; b) pe domnul general Rujinschi de la 15 august 1917 la 1
aprilie 1917.
5) Comandant al corpului de armată: a) pe domnul general Grigorescu
Eremia
6) Comandant al armatei: a) pe domnul general Prezan"4 .
Informaţii preţioase ne sunt oferite şi în ceea ce priveşte funcţiile deţinute
şi desfăşurarea luptelor la care a luat parte:
"1) La declararea mobilizării mă aflam în Regimentul 69 Infanterie
Dorohoi, ca şi comandant al Campaniei 6, cu gradul de locotenent.
2) După retragerea din Muntenia, am trecut, prin fuzionare, în Regimentul
69/77, ca şi comandant al Companiei de stat-major a regimentului, cu gradul de
locotenent.
Cu începere de la 28 mai 1917, am fost mutat în Regimentul Constanţa nr.
34, ca şi comandant al Companiei 11.
De la 29 iulie la 20 august 1917, am comandant Batalionul2/Regimentul
34 Infanterie la Mărăşeşti şi Muncelu.
De la 20 august, am luat comanda Companiei 2, până la începutul lui
decembrie 1917, când am luat comanda Batalionului 1 din Regimentul 34
lnfanterie, ca locţiitor al căpitanului Mironescu Onoriu, până la 20 decembrie,
4

Ibidem, ff. 10-1 1.
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apoi am luat din nou comanda Companiei 29 până la 28 ianuarie, când căpitanul
Mironescu fiind demobilizat, am luat comanda batalionului pe care o am şi în
prezent.
3) Ca şi comandant al Companiei 6 din Regimentul 69 Infanterie am luat
parte la următoarele lupte:
a) 28 august 1916, la Lăpuşna, pe valea Gorgheny (Trans). La această
luptă am luat parte efectivă cu compania, iar după încetarea luptei, compania
încă a primit însărcinarea să facă serviciul de avanposturi pentru întreg
regimentul;
b) 5 septembrie 1916, la Olso-Fancsal. În această luptă am fost însărcinat
să formez cu compania flancgardă pe dreapta în timpul marşului de apropiere.
Când a început lupta am intrat la atac. Aici, comandantul regimentului,
locotenent-colonelul Piperescu Nicolae, văzându-mă personal cum am executat
înaintarea, a trimis în timpul luptei pe adjutantul său, pe lanţul de trăgători la
mine, ca să-mi transmită mulţumirile sale pentru felul cum m-am purtat în
cursul acestei lupte;
c) 17 septembrie 1916 la Idecs Patak. La această luptă am luat parte
numai cu compania mea, fiind complet izolat de regiment şi având în pază 2
tunuri de calibru 53. Din cauza acestei baterii care nu putea urma decât drumul,
compania mea a rămas în urmă şi cum regimentul executa o mişcare de
învăluire, m-am aflat deodată, ziua, în spatele avanposturilor inamice singur.
Am atacat aceste avanposturi şi am luat 32 prizonieri, rămânând din partea
inamicului 12 morţi pe câmpul de luptă. Compania mea n-a avut nicio pierdere;
d) 9 noiembrie 1916, la satul Valea Bubei, judeţul Argeş, ca şi comandant
al Companiei 6/Regimentul 69 Infanterie;
e) 18 noiembrie 1916, la Oarja Stănislăveşti, judeţ Argeş;
f) 20 noiembrie 1916, la Vişina. Aici, batalionul nostru a rămas izolat de
restul regimentului pentru că nu fusese anunţat să execute o retragere ordonată,
pe care toate trupele o executaseră de cu seară. Din întâmplare, Drapelul
regimentului se afla cu batalionul. Pe când ne retrăgeam, am constatat că ne
aflam în spatele trupelor inamice. Atunci s-a dat Drapelul în paza companiei ce
comandam eu (6) şi l-am desfăcut de pe lemn, strângând pânza şi acvila într-un
sac de merinde. Plecând apoi mai departe cu serviciul de avangardă, am fost
atacaţi din două părţi cu focuri de infanterie şi artilerie. Ne-am împrăştiat şi
furişat în lunea Argeşului, unde, spre seară, ne-am întrunit din nou şi, cu
călăuze de prin sate, am reuşit ca în timpul nopţii să ajungem din nou
regimentul, trecând linia inamicului, care noaptea stătea numai în sate. Pentru
acest lucru şi, în special, pentru salvarea Drapelului, mi s-a cerut de către
domnul colonel Nicolescu Dumitru, comandantul Brigăzii 37, un memonu
pentru a fi recompensaţi, dar peste câteva zile am rămas prizonieri;
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g) 22 noiembrie 1916, la Cocoşul. La această luptă am luat parte ca şi
comandant al Companiei 6, în linia 1-a la apărarea satului Cocoşul;
h) 8-13 octombrie 1916, la Oituz. Când Brigada 37 a fost trimisă în
ajutorul Diviziei 15, care fusese în luptele grele şi suferise pierderi simţitoare,
din care cauză frontul de aici fusese dat puţin înapoi. În aceste lupte, inamicul a
fost din nou respins peste graniţă, după care regimentul a fost retras şi trimis în
refacere. Aici, la Oituz, am luat parte efectivă în luptă ca şi comandant al
Companiei 6/Regimentul 69 Infanterie;
i) 27-28 iulie 1917, la Mărăşeşti, ca şi comandant al Companiei 11 din
Regimentul 34 lnfanterie, fiind, în prima zi, însărcinat a executa un contraatac
la flancul stâng al regimentului, iar a doua zi comandând compania din dreapta
şi făcând legătura cu ruşii;
j) 6 august 1917, la Mărăşeşti, ca şi comandant al Batalionul
2/Regimentul 34 Infanterie. La început, la dispoziţia Brigăzii 19 ca rezervă, iar
pe la orele 11 a.m. trimis ca întărire a Regimentului 6 Vânători, care fusese
atacat şi respins din poziţia de la Fabrica de parchete. Aici am luat parte la
contraatacul de la ora 17.
k) 19-25 august 1917, la Muncelu, ca şi comandant al Batalionului 2 în
ziua de 19 august şi ca [sic!] comandant al Companiei 2 în restul timpului.
4. N-am fost rănit niciodată.
5. Decoraţii: 1) «Coroana României» în gradul de cavaler "pentru că în
lupta de la Also Francsal, la 5 septembrie 1916, ca flancgardă a regimentului, a
înaintat foarte bine, apărând flancul regimentului şi a scăpat un pluton de sub
focurile mitralierelor inamice" (Regimentul 69 Infanterie); 2) «Coroana
României» în gradul de ofiţer "pentru avântul cu care a înaintat la 27-28 iulie în
luptele de pe Valea Şuşiţei" (Regimentul34 Infanterie).
6. Avansări: la 1 septembrie 1917, avansat căpitan după propunerea
Regimentului 34 Infanterie.
7. Regimentul se poate adresa: 1) domnului locotenent-colonel Roiu
Corneliu, comandantul Regimentului 69 Infanterie la Dorohoi; 2) domnului
colonel Georgescu, comandantul Regimentului 40 Călugăreni; 3) domnului
colonel Linde Eugen a cărui adresă n-o cunosc, care mi-a fost comandant de
batalion în prima parte a campaniei" 5•
Comandantul Regimentului 69 Infanterie a elogiat faptele de arme ale
subordonatului său: "În toate luptele şi-a condus compania cu mult avânt,
pricepere şi destoinicie, dând dovadă de curaj şi de bărbăţie. A îngrijit de hrana,
îmbrăcămintea, echipamentul şi igiena soldatului. Inteligent şi cu bune însuşiri
ostăşeşti, am rămas foarte mulţumit de serviciile aduse de acest ofiţer. A fost
5

Ibidem, ff. 12-13.
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decorat cu «Coroana României» [ ... ] pentru destoinicia sa într-o luptă de
flancgardă, salvând un pluton ce se afla sub focul unei mitraliere" 6.
Comandantul Regimentului 34 Infanterie Constanţa nota, în martie 1918,
că deşi de statură mică şi slăbuţ, s-a dovedit a fi totuşi suficient de rezistent. "În
sectorul defensiv Fundeni, a fost cu compania din linia 1-a şi şi-a organizat
sectorul în mod mulţumitor, mai târziu, în luptele de la Mărăşeşti, de la 27 iulie,
făcând parte din rezerva brigăzii, a contraatacat cu compania sa şi cu 4
mitraliere, de manieră astfel că nu numai că a respins pe inamic, care reuşise să
se infiltreze la stânga regimentului, dar s-a impus, aşa că rămânând pe front,
inamicul n-a mai îndrăznit a ataca din nou. La 28 iulie, a doua zi, a luat parte la
ofensiva ordonată, comandând o companie din batalionul format la iuţeală din
resturile regimentului. Maiorul Mihail, comandantul de batalion căzând,
locotenentul Pandele luând comanda batalionului, l-a condus astfel încât şi-a
atins obiectivul ordonat. De aici înainte, alternează când comandant de
companie, când de batalion după împrejurări şi caz, aşa la Muncelu (lupte) a
luat parte ca şi comandant de batalion (necompletat) şi s-a achitat cu totul
satisfăcător, ţinând sus ca şi până acum prestigiul regimentului", concluzionând:
"ofiţer de o fire cam molatecă, totuşi a ştiut să-şi impună, aşa că la împrejurări
grele a găsit suficientă energie, supus, disciplinat, merită atenţia şi bunăvoinţa
şefilor" 7 •

La 4 decembrie 1918, căpitanul Ioan Pandele a fost pedepsit cu 6 zile de
arest, de către comandantul regimentului, pedeapsă dată "pentru neregulile şi
toleranţa constatată de către comandantul de batalion şi pentru că nu a înaintat
la timp procesele-verbale de primirea şi predarea companiei. [ ... ] detaşat la
Ocniţa, s-a distins printr-o neglijenţă culpabilă şi o toleranţă nejustificată, din
care cauză ofiţerii din unitatea sa s-au dedat la fapte reprobabile, ca înlocuirea
de boi prin alţii mai mici, cumpărări şi vânzări de grâu sub masca şi sigiliul
corpului, beţie, lene etc. La inspecţia făcută de maiorul Niculescu s-au găsit
oamenii companiei rău instalaţi şi rău hrăniţi" 8 .
Dar pedepsele nu se opresc aici: la 29 iulie 1919, căpitanul Pandele a
primit 1O zile de arest "pentru neglijenţă în executarea ordinelor, căci primind
ordinul Brigăzii 17 Infanterie să trimită un sergent cu un plic important adresat
guvernului nostru, a trimis un soldat" şi la 14 august cu "aspre observaţii,
pedeapsă pentru că nu a executat ordinul la timp dat de subsectorul Ocniţa cu
nr. 3406, relativ la o cercetare ce trebuia făcută" 9 .
6

Ibidem,
Ibidem,
8
Ibidem,
9
Ibidem,
7
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bine, robust şi rezistent. Cunoaşte regulamentele
şi le aplică bine. Comandă Compania 1 pe care a instruit-o şi a dat rezultatele
satisfăcătoare. Acest căpitan, în luptele cele mai grele Oituz şi Muncelu, a
comandat şi batalionul şi l-a condus destul de bine. Asemenea, în ianuarie, a
comandat batalionul în luptele cu bolşevicii şi s-a condus destul de bine. Are
nevoie de mai multă energie. Este capabil de a comanda batalionul", dând
impresia că pare "a căuta să-şi îndrepte greşelile din trecut, totuşi trebuie
supravegheat şi controlat, dacă conduita sa şi executarea ordinelor şi ocuparea
de administraţia companiei, instruirea lor şi bunul trai nu va mai lăsa de
dorit" 10 •
La 27 noiembrie 1919, a fost numit la comanda Companiei 5 din
Regimentul 93 Infanterie, iar pentru seriozitatea, destoinicia, zelul, bunăvoinţa,
blândeţea şi preţuirea camarazilor a fost propus şi admis la examenul pentru
gradul de maior 11 •
Comandantul regimentului constata că tânărul ofiţer că se dovedeşte "a fi
un bun şi aplicat instructor", coordonând toată activitatea companiei sale,
dându-şi "tot interesul pentru menţinerea şi ordonarea cunoştinţelor sale",
propunând ca acesta să susţină examenul de admitere în Şcoala Superioară de
Război 12 •
În perioada 15 august - 6 octombrie 1921, căpitanului Pandele i s-a
încredinţat comanda unităţilor Centrului de Instrucţie a Corpului 1 Armată,
cuprinzând unităţile Diviziei 19 Infanterie. Locotenent-colonelul Şerb
consemna: "Singur faptul că a fost ales de către şefii săi pentru această grea şi
gingaşă însărcinare, este recomandarea cea mai frumoasă pentru acest ofiţer.
Căpitanul Pandele s-a achitat în modul cel mai desăvârşit de această însărcinare
grea, depunând o muncă suplimentară, apreciată de toţi ofiţerii participanţi ai
centrului. Ofiţer excelent din toate punctele de vedere, posedă la perfecţie
cunoştinţele gradului său şi imediat superior, fiind stăpân pe noile regulamente
ale infanteriei. A condus cu multă pricepere instrucţia infanteriei şi o mare parte
din instrucţia legăturilor la Centrul de Instrucţie, contribuind în mod real la
unificarea metodelor de luptă ale infanteriei. I se poate încredinţa orice
însărcinare corespunzătoare gradului său şi imediat superior, prezentând toate
garanţiile intelectuale şi a voinţei că o va duce la un bun sfârşit. Oamenii
unităţilor de instrucţie s-au distins în tot timpul prin disciplina şi ordinea ce a
ştiut să le impună întotdeauna" 13 •
Dar

ofiţerul
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Colonelul Gerota, comandantul Regimentului 93 Infanterie, apreciind
cultura şi calităţile militare excepţionale, care îl califică drept "un foarte bun
militar, care va face cinste infanteriei" şi propune pe căpitanul Pandele ca să fie
admis la Cursul de informaţii al căpitanilor aspiranţi la gradul de maior" 14 .
La 7 noiembrie 1922, a fost pedepsit cu "mustrare" de către comandantul
Diviziei 19 Infanterie "pentru că nu s-a inoculat cu ser antitific". Ofiţerul deşi
"sănătos şi robust", putând "suporta bine greutăţile unei campanii", cu
"aptitudini militare bune", "energic", "foarte bun camarad", "iubit de egali şi
superiori", cu o "purtare bună" în societate, "apreciat ca pe unul din ofiţerii cei
mai disciplinaţi", a făcut "greşeala" de a refuza vaccinarea, greşeală care se
explica "din faptul că în acel moment era puţin cam bolnav şi din credinţa puţin
întemeiată ce o avea ofiţerul că injecţia i-ar face rău, cu toate asigurările
medicului şi ale subsemnatului. Consider această greşeală ca un caz izolat, care
cred că nu se va mai repeta".
Altfel, căpitanul Pandele a comandat Compania 1, "administrând-o şi
instruind-o cât se poate de bine. A luat parte la toate aplicaţiile pe hartă şi în
teren, dând dovadă că posedă cunoştinţele necesare gradului de maior şi că se
ţine la curent cu progresele ştiinţei militare." A urmat Cursul de informaţii
pentru căpitani aspiranţi la gradul de maior şi "a fost găsit bine pregătit spre a
deveni ofiţer superior. [ ... ] Căpitanul Pandele reuşind la examenul de maior, se
propune pentru înaintare la acest grad în ordinea înscrierii în anuar" 15 •
În perioada 1 noiembrie 1922-31 octombrie 1923, căpitanul Ioan Pandele
a comandat Compania 5 şi a ţinut locul comandantului Batalionului 2 din
regiment. "La instruirea, conducerea şi administraţia companiei a dat dovadă că
posedă cunoştinţele unui prea bun şi solid comandant. La diferitele aplicaţii pe
hartă şi în teren, [ ... ] a dovedit că posedă cu prisosinţă cunoştinţele şi pregătirea
pentru gradul de maior, dând dovadă că posedă mult discemământ şi simţ tactic
în judecarea situaţiilor şi darea soluţiilor. Educaţie militară prea frumoasă,
foarte bun camarad, caracter ales. Îndeplineşte serviciul din convingere, foarte
conştiincios, s-a achitat în mod lăudabil de orice însărcinare. Atât în instruirea
companiei, cât şi ca locţiitor al comandantului de batalion, a dovedit pricepere
de a instrui, mult tact şi stăruinţă, dând rezultate prea frumoase" 16 •
La 23 noiembrie 1923 a fost înaintat la gradul de maior.
Admis la Şcoala Superioară de Război, a urmat cursurile acesteia în
perioada 1 noiembrie 1923 - 31 octombrie 1925, absolvind-o cu aprecierea

14

15
16

Ibidem, f. 23.
Ibidem, ff. 24-25.
Ibidem, f. 26.
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generală "Bine" • La 30 aprilie 1926, maiorul Pandele a fost repartizat pentru
stagiu la Regimentul Dolj nr. 1. Aici i s-a încredinţat comanda Batalionului 1 şi
numit ca ajutor al comandantului de regiment la Şcoala ofiţerilor în corp, fiind
caracterizat "ca unul ce se numără printre ofiţerii de elită".
La 1 mai 1926, a fost repartizat pentru stagiu la Marele Stat Major 18 Secţia 1O Contrainformaţii, lucrând "cu conştiinciozitate, pricepere şi metodă.
În afara lucrărilor de birou a îndeplinit şi executat studii personale ce i-au fost
cerute de secţie" 19 .
La 1 noiembrie 1927, maiorul Pandele a fost transferat la Regimentul 9
Roşiori "Principesa Elena", încredinţându-i-se comanda unui divizion. Buna sa
pregătire a fost valorificată şi în cadrul Birourilor mobilizare şi instrucţie,
dovedindu-se "un element excelent". La solicitarea comandantului unităţii "a
întocmit o serie de momente tactice care au servit la instrucţia de luptă a
regimentului", acesta apreciind că "merită a înainta excepţional [ ... ]. Va fi cred
20
şi un bun ofiţer de stat-major" . Maiorul Pandele a luat parte la toate aplicaţiile
perioadei a 3-a de instrucţie şi la manevrele Diviziei 3 Cavalerie, ca şi
comandant de divizion, remarcându-se ca un bun cunoscător "în domeniul
tacticii generale" şi al noului regulament al Cavaleriei 21 •
La 1 noiembrie 1927, a fost transferat la Marele Stat Major- Secţia 4, ca
şef al Biroului 5 servicii şi etape, funcţie deţinută până în aprilie 1929.
Colonelul M. Slomnescu nota în "Foaia calificativă": "Sănătos şi rezistent
pentru campanie. Energic, prevăzător, hotărât şi cu multă putere de muncă.
Ofiţer cu mult caracter. Inteligenţă vie, cu judecată solidă, are cultura generală
foarte bogată şi o cultură profesională completă. Disciplinat, foarte bun
camarad, ofiţer demn, modest cu o conduită exemplară. [... ] Lucrările biroului
le cunoaşte la perfecţie; în special a lucrat la ipoteza serviciilor de corp de
armată şi armată şi Marele Cartier General pe toate fronturile. Chestiunile de
hărţi de război în legătură cu Serviciul Geografic. Cu ocazia acestor lucrări a
dovedit că posedă cunoştinţele de stat-major necesare conducerii şi coordonării
acţiunii serviciilor, precum şi tehnica funcţionării serviciilor. Prezintă lucrările
bine studiate şi metodic întocmite. Este totdeauna gata pentru serviciu şi
lucrează liniştit şi fără preget. A luat parte ca profesor-ajutor la Cursul
17

17

Ibidem, ff. 27-28.
La 1 aprilie 1922, Marele Stat Major a fost reorganizat astfel: Diviziunea 1 (cu Secţia
Adjutantură, Secţia 1 Organizare şi Secţia 2 Mobilizare), Diviziunea II (cu Secţia 3 Instrucţie şi
Educaţie, Secţia 4 Operaţii şi Secţia 5 Informaţii) şi Diviziunea III (cu Secţia 6 Transporturi,
Secţia 7 Etape şi Secţia 8 Istoric).
19
AMR, Fond Memorii bătrâni, Colonel Pandele Ioan, f. 29.
20
Ibidem, f. 30.
21
Ibidem, f. 31.
18

189
https://biblioteca-digitala.ro

"Acta Bacoviensia"- Anuarul Arhivelor Naţionale

Bacău,

nr. XIV /2019

stagiarilor, expunând clar şi documentat subiectele ce trata", încheind: "«Merită
a înainta la alegere» ca un drept al meritelor sale desăvârşite" 22 .
Alte însărcinări încredinţate au fost: întocmirea ipotezelor privind legătura
Serviciilor cu Secţia Operaţii, membru al Comisiei pentru fixarea stocului de
hărţi pentru mobilizare, înfiinţare de depozite şi dotarea cu hărţi a unităţilor sau
profesor la Cursul stagiarilor pe Marele Stat Major, dovedind că are
"cunoştinţele de stat-major necesare conducerii şi coordonării acţiunii
Serviciilor, precum şi tehnica funcţionării lor" 23 .
În intervalul 15 aprilie - 15 octombrie 1929, a fost trimis în Polonia,
pentru stagiu la Statul Major al Diviziei 15 Infanterie. Din acest interval avem
două caracterizări: prima întocmită de ataşatul militar român:
"Varşovia, lOaprilie 1930
Nota calificativă
dată maiorului Pandele Ioan din Marele Stat Major,
de la 2 mai 1929 la 4 octombrie 1929
Maiorul Pandele Ioan a făcut stagiul întreg pe lângă Comandamentul
Diviziei 15 Infanterie, cu garnizoana la Byagoscz. A luat parte activă în
perioada a 3-a de instrucţie, urmând programele de instrucţie în Şcoala de
regiment şi de brigadă. În perioada a 4-a, pe timpul manevrelor, a lucrat în
statul major al diviziei, putând urmării aplicarea principiilor tactice şi
regulamentele polone.
Cu caracter ostăşesc şi posedând cunoştinţele unui ofiţer de stat-major,
maiorul Pandele, de la început, a reuşit să arate camarazilor poloni valoarea sa
militară, ceea ce a făcut să fie stimat şi mult considerat.
A lăsat o foarte frumoasă impresie şi prin firea sa serioasă; a reprezentat
în perfecte condiţii armata noastră.
Ataşatul

militar în Polonia
Locotenent-colonel Nicolaescu" 24
A doua de la şeful Departamentului Infanteriei din armata poloneză:
"Ministerul Afacerilor Militare
Departamentul Infanteriei
22
23
24

Ibidem, f. 32.
Ibidem, f. 33.
Ibidem, f. 34.
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21 martie 1930
Nota calificativă
dată maiorului din Armata română Pandele Ioan

Maiorul Pandele pe timpul stagiului în Divizia 15 Infanterie, de la 2 mai
la 4 octombrie 1929, a arătat foarte mult interes pentru armata polonă.
A căutat să cunoască organizarea armatei polone şi instrucţia care se face
în armata polonă. S-a interesat de activitatea în cazărmi, cât şi pe timpul
perioadei de concentrare de vară.
Foarte corect faţă de camarazii săi poloni.
Prin cunoştinţele sale şi prin tactul său faţă de toţi camarazii, a reuşit să
câştige simpatia întreagă a ofiţerilor poloni.
A căutat să înveţe limba polonă, către finele stagiului a reuşit să înţeleagă
totul şi să se înţeleagă cu toţi.
Şeful

Departamentului Infanteriei
Colonel Cwiertuiak"25 .
La reîntoarcerea în ţară, maiorul Ioan Pandele a fost numit şef al Biroului
3 sanitar, veterinar şi gaze din cadrul Secţiei 4- Marele Stat Major
În "Foaia calificativă" este consemnat: "Datorită stăruinţei şi
perseverenţei ce a depus, s-au putut întocmi tabelele de dotare cu materiale
sanitare pentru toate unităţile armatei. Exact şi conştiincios în serviciu.
Disciplinat". [ ... ] "Maiorul Pandele a fost întrebuinţat la diferite aplicaţii pe
Marele Stat Major, cursuri, manevre, în ceea ce priveşte funcţionarea
serviciilor, achitându-se în mod ireproşabil de toate însărcinările ce i s-au dat.
Este un ofiţer de stat-major foarte bun şi foarte destoinic. La Manevrele Regale
a lucrat ca şef al Secţiei 5 la Armata 1 Albastră" 26 .
La 1 octombrie 1930 a fost numit la conducerea Biroului 5 servicii, etape
şi hărţi. Colonelul Jiteanu - şeful secţiei - constata: "Foarte frumoase
cunoştinţe profesionale şi militare. Perseverent la lucru, inteligent şi foarte
metodic. Îndeplineşte funcţia de şef, unde depune o activitate deosebită. În
special a lucrat la alcătuirea tabelelor de dotare cu material topografic, de
observare şi de tragere", completând: "Maiorul Pandele a fost, şi este, deseori
întrebuinţat la diferite aplicaţii pe Marele Stat Major, în ceea ce priveşte
funcţionarea serviciilor şi este profesor de întrebuinţarea şi funcţionarea
25
26
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serviciilor la Cursul stagiarilor", propunând înaintarea acestuia la gradul de
locotenent-colonel "la alegere".
Generalul Motaş, şeful Diviziunii 3 şi subşef la Marelui Stat Major
aprecia la rândul său că "îşi îndeplineşte serviciul în foarte bune condiţii. La
diferitele aplicaţii de la Marele Stat Major a dat întotdeauna soluţii foarte bune
şi a fost folosit cu real folos la lucrările pentru cursul ofiţerilor stagiari. [ ... ] În
concluzie: un foarte bun ofiţer de stat-major".
Generalul Samsonovici, şeful Marelui Stat Major, şi-a exprimat acordul
ca maiorul Pandele să fie avansat în grad "la alegere" 27 .
Şi în intervalul 1 noiembrie 1931 - 31 octombrie 1932, maiorul Pandele a
îndeplinit funcţia de şef al Biroului servicii, etape şi hărţi, "unde a depus o
activitate deosebită, mai ales anul acesta, cu privire la programul şi lucrările
Institutului Geografic Militar. A fost, ca şi anul trecut, întrebuinţat la diferite
aplicaţii pe Marele Stat Major în ceea ce priveşte funcţionarea serviciilor în
timp de război şi a fost profesor de întrebuinţarea şi funcţionarea serviciilor la
Cursul stagiarilor". Deşi apreciat la superlativ de toţi şefii ierarhici ca "foarte
bun ofiţer de stat-major" şi caracterizat "la alegere" cinci ani consecutivi de
către Consiliul Superior al Armatei, avansarea la gradul de locotenent-colonel sa lăsat aşteptată28 . În baza Înaltului Decret nr. 2776, de la 1 octombrie 1932,
maiorul Pandele a fost mutat la Regimentul 4 Linie Ilfov nr. 21, încredinţându
i-se comanda unui Batalion - 4 - format din Compania mitraliere divizionare,
Compania specială şi Compania depozit. Abia la 15 aprilie 193 3, a fost avansat
la gradul următor. Colonelul Garoescu aprecia că subunitatea "s-a prezentat
foarte bine din punct de vedere instructiv, educativ şi administrativ".
Comandantul ei "în perioada 1-a, a condus, ca director, o aplicaţie de manevră
în retragere. A organizat şi condus tragerile indirecte cu mitraliera şi tunul 53
[nun] la Dadilov. La inspecţia Brigăzii 4 Infanterie a condus Batalionul 3
arătând diferite formaţii cu regimentul într-o situaţie tactică. A mai condus, ca
director, şi următoarele exerciţii în perioada a II-a instrucţie: comanda unui
detaşament care acoperă flancul drept al unui corp de armată în atac; comanda
unui detaşament de ariergardă. În ultima aplicaţie de detaşament contra
detaşament (Regimentul 21 Infanterie contra Regimentul 5 D[ orobanţi]) a
condus Bat[alionul] 3/ Regimentul 21 Infanterie" [ ... ] La şcoala pe garnizoană
a luat parte la 7 aplicaţii din 12, îndeplinind funcţia de şef al Biroului 4 al
Diviziei 5 Infanterie, comandant al Detaşamentului Vest/Regimentul 22
Infanterie".

27
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Locotenent-colonelul Pandele a fost caracterizat ca având "inteligenţă
spontană, judecată clară, spirit critic, simţ tactic dezvoltat, putere de muncă,
cultură generală şi profesională foarte dezvoltată, energic, autoritar, calm".
Comandantul Diviziei 4 Infanterie, generalul Dona, a completat aprecierea:
"locotenent-colonelul Pandele are prea bune însuşiri fizice şi intelectuale. Prea
bună pregătire militară. Ofiţer serios, cu multă demnitate şi prestigiu. A
supravegheat şi îndrumat instrucţia Companiei mitraliere divizionare şi
Companiei specialităţi în prea bune condiţii. Prea bună educaţie militară, a luat
parte activă la perioada a 11-a, dovedind că are perfecte cunoştinţe de
comandant de batalion şi detaşament" 29 .
În "Foaia calificativă" pentru perioada 1 noiembrie 1933 - 31 octombrie
1934, acelaşi colonel Garoescu a menţionat că locotenent-colonelului Pandele i-a
fost încredinţată succesiv comanda Batalioanelor 1, 2 şi 3, "pregătirea
instructorilor şi instruirea oamenilor vechi şi concentraţi", coordonarea - în
calitatea sa de ajutor al comandantului - Şcolii ofiţerilor inferiori pe corp şi a
Şcolii pe garnizoană, întocmind "diferite lucrări pentru instrucţie" şi executând
"personal câteva teme, conform ordinului domnului general inspector Gorsky",
constatând "cu deplină mulţumire că locotenent-colonelul Pandele este un ofiţer
cu o foarte profundă cultură profesională şi generală, cu o judecată aleasă şi
clară, cu o logică rece şi de un bun simţ tactic rar. Dotat şi cu o educaţie distinsă
şi un caracter foarte rar, locotenent-colonelul Pandele este un ofiţer de elită".
Şi noul comandant al regimentului, colonelul Dimitriu, constată "că
merită cu prisosinţă elogioasele aprecieri ale predecesorului meu. Cu pricepere,
perseverenţă şi mult tact, a disciplinat şi instruit batalionul încredinţat,
învingând toate dificultăţile produse de multiplele servicii de garnizoană şi
gărzi. La aplicaţii a dat totdeauna soluţii juste şi logice, dovedind că este foarte
bine pregătit pentru a comanda un regiment. La Şcoala ofiţerilor superiori pe
garnizoană a întocmit o serie de lucrări complete şi foarte bune din toate
punctele de vedere. La Manevrele Regale din acest an a îndeplinit funcţia de şef
al Secţiei 4 din statul major al Armatei 2 Roşie" 30 •
La 1 noiembrie 1934, locotenent-colonelul Pandele a fost transferat la
Marele Stat Major - Secţia Operaţii, încredinţându-i-se "lucrările privitoare la
întrebuinţarea Serviciilor Armatei în Biroul 2 ipoteze de război. Cunoscând de
mult timp chestiunile de serviciu la care a lucrat foarte mult în Marele Stat
Major, locotenent-colonelul Pandele a putut să rezolve foarte bine şi uşor
problemele care privesc Spatele armatelor în operaţii. A colaborat la întocmirea
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planului de concentrare, executând lucrări clare şi sigure asupra hrănirii ŞI
aprovizionării unităţilor de campanie".
În această perioadă a fost şi şef al Biroului 4 la Cursul ofiţerilor stagiari.
În timpul Manevrelor Regale din 1935, de la Rădăuţi, a făcut parte din
Direcţia Manevrelor ca şef al Secţiei 4, "însărcinare de care s-a achitat în cele
mai bune condiţii". Şeful secţiei, colonelul G. Rozin, a constatat că "pe lângă
temeinicele cunoştinţe generale şi profesionale, are o putere de muncă
remarcabilă şi un caracter ferm. Modest. Excelent camarad. [ ... ] un foarte bun
ofiţer de stat-major. Excelent cunoscător al tuturor chestiunilor de serviciu,
capabil a rezolva toate problemele pe care le comportă" 31 .
La 1 noiembrie 1935, locotenent-colonelul Pandele a fost mutat la Secţia
6 Transporturi din Marele Stat Major. "Foaia calificativă" a fost semnată de
către colonelul Olimp Stavrat, care a consemnat: "Sănătos, rezistent, bine
conformat, ţinuta foarte îngrijită. Este energic, prevăzător, hotărât, cu mult
sânge rece, perseverent. Cu mare putere de muncă, serios, caracter deschis.
Inteligenţă spontană, judecată clară, cu un real simţ în toate împrejurările, cu o
cultură generală şi profesională desăvârşită. Foarte disciplinat, autoritar, cu
prestigiu în faţa camarazilor săi, devotat în serviciu, demn, moral, integru, duce
o viaţă sobră, conduită prea frumoasă în societate".
Deşi nou în domeniu, locotenent-colonelul Pandele "prin muncă şi
perseverenţă" a reuşit ca "în scurt timp să stăpânească toate detaliile, conducând
în condiţii ireproşabile Biroul 1 ipoteze. În această calitate, locotenent-colonelul
Pandele a executat toate chestiunile de concepţie ale tuturor Planurilor anului
1936/193 7, dirijând cu multă pricepere toate detaliile de execuţie ale acestor
planuri şi dând în toate împrejurările un ritm de studiu şi de înţelegere logică a
lucrurilor. În afară de aceasta, a dirijat toate lucrările biroului său, în special,
asigurarea circulaţiei în caz de greve la C.F.R.", colaborând la întocmirea
"Regulamentului Transporturilor Militare", la pregătirea transportului pentru
Manevrele Regale şi la concentrarea pe divizii, precum şi la strângerea datelor
statistice asupra reţelei de căi ferate a vecinilor noştri.
Locotenent-colonelul Pandele a predat Cursul de infanterie asupra
transporturilor militare la Marele Stat Major şi Tactica Serviciilor la Cursul
stagiarilor şi la Şcoala Superioară de Război. De menţionat aprecierea
directorului acestei din urmă instituţii: "a dovedit că are o pregătire profesională
completă şi că este dotat cu calităţi speciale de profesor".
Pe timpul pregătirii şi execuţiei Manevrelor Regale a îndeplinit funcţia de
şef al Serviciului Transporturi la Direcţia Manevrelor, şeful de stat-major
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constatând că "posedă un dezvoltat simţ de prevedere, mare putere de muncă şi
mult devotament. Eminent ofiţer de stat-major".
În timpul aplicaţiilor pe Marele Stat Major locotenent-colonelul Pandele a
fost întrebuinţat la Direcţia Aplicaţiilor32 .
Şi în perioada 1 noiembrie 1936-31 octombrie 1937, în funcţia de şef al
Biroului 1 ipoteze a întocmit următoarele lucrări: "Întocmirea planului de
transporturi la mobilizare. Întocmirea planurilor generale de transport pentru
concentrarea armatei în diferite ipoteze. Redactarea instrucţiunilor pentru
funcţionarea organelor militare de transport ce iau fiinţă la mobilizare. A
realizat o nouă organizare a reţelei C.F.R. pentru război. (Comisia Regională a
Circulaţiei pe C.F.R. şi comandamente militare de reţea). A dat impulsiunea
necesară realizând, a se calcula după mersuri de tren, capacitatea C.F. a
vecinilor. Conlucrare la proiectul de Regulament asupra transporturilor militare.
A făcut parte din Direcţia Manevrelor Regale, fiind şeful Secţiei Transporturi
pe tot acest timp. A predat cursuri la Cursul ofiţerilor stagiari, despre Tactica
Serviciilor şi transporturilor de război. A condus Cursul de informaţii asupra
transporturilor militare, făcut cu delegaţii Marelui Stat Major. A luat parte la
aplicaţiile pe hartă făcute cu ofiţerii din cadrul Marelui Stat Major".
Apreciindu-1 ca "ofiţer eminent din toate punctele de vedere, [ ... ]
continuu model de muncă şi pricepere [ ... ] care se distinge prin caracter,
personalitate, cultură, spirit larg de organizare", colonelul Olimp Stavrat îl
propune ca să fie "înaintat «la alegere» la gradul de colonel" 33 . În baza Înaltului
Decret nr. 260, de la 24 ianuarie 1938, Ioan Pandele a fost avansat la acest grad.
Şi în perioada următoare, colonelul Ioan Pandele a îndeplinit "cu aceeaşi
pricepere şi conştiinţă funcţia de şef al Biroului de ipoteze şi a fost înlocuitorul
subsemnatului (a colonelului Olimp Stavrat - n.n.) pe timpul cât am urmat
Cursul de comandament. A condus şi întocmit toate planurile de transport ale
Ipotezei 1938 şi a dat impulsiunea necesară multor realizări în legătură cu bunul
mers a lucrărilor din secţie. A condus Cursul de informaţii asupra
transporturilor militare şi a luat parte la aplicaţiile pe Marele Stat Major,
întocmind numai lucrări foarte bine apreciate. Caracter leal, spirit larg, cu
autoritatea cunoştinţelor sale profesionale, cu cinstea şi demnitatea sa
sufletească, cred că va fi un comandant model de regiment şi de pe urma căruia
instituţia va culege numai foloase" 34 .
La 1 iunie 1938, colonelului Ioan Pandele i s-a încredinţat comanda
Regimentului 3 Infanterie.
32
33
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Comandantul Brigăzii 11 Infanterie, generalul Paraschiv, sublinia:
"colonelul Pandele a avut şi mai mult câmp larg ca să pună în valoare
aptitudinile sale de comandant desăvârşit, cu autoritatea cunoştinţelor
profesionale şi cu căldura sufletească a educaţiei sale militare desăvârşită.
Colonelul Pandele este un comandant de regiment model care pune muncă,
pricepere şi inimă în îndeplinirea funcţiei sale. Regimentul său se califică ca cel
mai bun, pentru că i s-a dedicat cu întreaga sa fiinţă. Foarte energic, foarte
hotărât, foarte sever, dar foarte drept şi bun părinte. Regimentul său se prezintă
în condiţii ireproşabile sub raportul instrucţiei trupelor, instrucţiei şi educaţiei
ofiţerilor, sub raportul administraţiei şi întreţinerii localului, dar mai ales prin
cultivarea spiritului de corp, ce pare că a lipsit la acel regiment. [ ... ] La aplicaţii
cu ofiţerii, la aplicaţie în teren, la aplicaţii în perioada a II -a în calitate de
director de exerciţii, la aplicaţiile pe zona de concentrare în calitate de
comandant de detaşament sau în serviciul de arbitraj, în executarea exerciţiului
de tragere reală (infanterie şi artilerie) pe care le-a condus, colonelul Pandele a
dovedit continuu că se distinge prin cunoştinţe, energie, personalitate, spirit larg
de a înfăptui numai lucrări bune, în fine, ca un comandant de la care se poate
aştepta mult în conducerea unităţii în război".
În perioada 16-21 octombrie, colonelul Ioan Pandele a participat la
Manevrele Regale, îndeplinind funcţia de şef de stat-major al Serviciului
Arbitraj al Corpului 3 Armată, fiind apreciat că "a dezvoltat o mare activitate,
cu pricepere şi îndemânare şi a arătat mult spirit de organizare. Îndeplinirea
serviciului foarte bună" 35 . Regimentul 3 Infanterie a fost inspectat în zilele de
31 mai, 30 iunie, 24 şi 26 august, 13, 21 şi 24 septembrie 1938 de către
comandantul Brigăzii 11 Infanterie, care a constatat că "trupa este bine echipată
şi hrănită, instrucţia bine îndrumată, gospodăria remarcabil de bine organizată",
fiind "mulţumit de modul cum s-a prezentat regimentul" 36 . Colonelul Ioan
Pandele a comandat regimentul pe zona de concentrare a diviziei (9 octombrie
193 8), iar pe 1Ooctombrie a fost director de exerciţiu cu focuri reale.
Comandantul Corpului 1 Armată, generalul Popescu remarca
"frumoasele însuşiri arătate în serviciul de stat-major", care puneau "în
adevărata valoare cunoştinţele tactice, teoretice pe care le posedă în gradul cel
mai mare", arătându-şi satisfacţia pentru modul cum a fost organizat şi
desfăşurat exerciţiul cu trageri reale, "care a format o bună şcoală pentru toţi
ofiţerii din garnizoana Slatina"37 •
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Ultima "Foaie calificativă" ce se găseşte în "Memoriul personal" face
referire la perioada 1 noiembrie 1938-31 octombrie 1939 şi a fost semnată de
comandantul Brigăzii 11 Infanterie, generalul Olimp Stavrat. "Îndeplinirea
serviciului: activitatea colonelului Pandele Ioan a fost şi anul acesta foarte
laborioasă şi cu rezultate remarcabile în pregătirea de război a regimentului, în
instrucţia ofiţerilor şi a trupei, sub raportul disciplinei şi spiritului de corp, sub
raportul unei bune şi cinstite administraţii. La toate inspecţiile subperioade, am
fost întotdeauna mulţumit de rezultatele aflate. Şcoala instructorilor: metodic şi
cu mult spirit pedagogic, rezultate foarte bune. Şcoala ofiţerilor în corp:
condusă cu autoritate şi competenţă, la inspecţia făcută am constatat un spirit
practic şi documentare în conducerea discuţiilor. Instrucţia trupei: la toate
subperioadele de instrucţie a fost foarte bine, progresiv îndrumate, regimentul
prezentându-se în condiţii remarcabile. Pe zona de concentrare (12 septembrie31 octombrie 1939 - n.n.), atât la Frontiera de Vest, cât şi la cea de Est,
colonelul Pandele a condus întotdeauna cu pricepere, tact, energie şi cu grijă de
oameni şi material. Sub raportul pregătirii lucrărilor de mobilizare, regimentul
său datorită în special spiritului său metodic, a fost din cele mai bune din
brigadă. Concentrarea s-a executat în linişte şi precizie, totul era prevăzut.
Colonelul Pandele a luat parte la Şcoala ofiţerilor superiori pe garnizoana
Slatina, lucrările sale fiind cotate întotdeauna bune, iar ordinele date complete şi
bine întocmite.
Cazarma şi gospodăria regimentului a fost şi anul acesta în mare progres,
pretutindeni domnind ordine şi curăţenie deosebite şi amestecând, în orice
ocazie, utilul cu frumosul". Şi concluzia: "colonelul Pandele este un ofiţer
eminent din toate punctele de vedere, plin de calităţi şi care va merita să fie
admis la examenul general când va îndeplini condiţiile de vechime".
Comandantul Diviziei 11 Infanterie, generalul Carlaonţ, notează la rândul
său: "Colonelul Pandele Ioan este un foarte bun ofiţer, cu o excelentă pregătire
profesională şi frumoasă cultură generală. La inspecţiile ce am făcut
regimentului său şi la aplicaţiile la care am luat parte am constatat: că
organizează şi conduce la perfecţie o aplicaţie; că regimentul său este cea mai
perfectă ordine şi disciplină; că îndrumările ce a dat sunt cele mai logice; că la
timpul oportun ştie să scoată în evidenţă şi să aprecieze învăţămintele; că are o
deosebită grijă de material, de efecte, de cai şi de oameni; că localurile,
infirmeria, atelierele sunt în cea mai perfectă stare şi complete; că instrucţia
ofiţerilor este făcută în cele mai bune condiţii; că şcolile în corp sunt perfect
îndrumate. Într-un cuvânt este un excelent comandant de regiment, care şi
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conduce unitatea cu multă vrednicie, mult tact şi multă pricepere. Am fost
întotdeauna mândru de modul cum s-a prezentat Regimentul 3 Dorobanţi" 38 •
În "Memoriul personal" nu am găsit nicio informaţie cu privire la data
trecerii sale în rezervă.
Întreaga sa carieră a fost răsplătită cu înalte ordine şi medalii: "Avântul
Ţării", "Coroana României" clasa a V-a cu spade, "Corona României" cu spade
în gradul de ofiţer, "Merito di Guerra" (Italia), "Crucea Comemorativă a
Războiului 1916/1919", "Rietaria" ( 1925) şi "Steaua României" clasa a V-a de
pace (1927).
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SAVU NEDELEA- UN TELEORMĂNEAN COMANDANT
DE BATERIE AL ARTILERIŞTILOR DIN TÂRGU OCNA
PE FRONTUL REÎNTREGIRII NAŢIONALE
Doina ANGHEL

Savu Nedelea, from Teleorman County- a Battery Artilerist Commander in
Târgu Ocna on the National Reunification Battle Front
Abstract
Savu F. Nedelea, bom on September 24, 1890 in Roşiori de Vede, Tele01man
County, had a beautiful military career, started in 1909, as a student of the Military
Artil lery Schoo l. In World War 1, he was commander of the Second Battery of the 1st
Mountain Art illery Regiment from Târgu Ocna. In the battl es ofOctober 12, 1916, he
was taken prisoner and taken to a camp in Germany, where he stayed until June 22,
19 18, the imprisonment period being imprinted on the military psychic.
Key words: arti llery, World War l, prisoner, Germany
Generalul Savu F. Nedelea s-a născut la
Roşi ori i de Vede,
judeţul Teleorman, fiul lui Florea ş i al Mariei,
plugari, a căror avere era reprezentată de 5
hectare de pământ arabil şi o casă modestă 1•
Mama sa a murit în 1918, la vârsta de 72
de ani, iar tatăl a murit în anul 1933, în vârs tă
de 90 de ani.
A fost mezinul familiei, după şapte fraţi
şi surori: Mihalache, născut în 1867, Lina,
născută în 1873, Marin, născut în 1877, Vasile,
n ăsc ut în 1879, Gheorghe, născut în 1882,
Leana, născută în 1884 şi Constantin, născut în
18872 • La 9 mai 1951 , când generalul Nedelea
Savu îşi întocmea şi semna autobiografia, Mihalache şi Vasile erau morţi , iar
ceilalţi locuia u în oraşul Ro şiori de Vede.

24 septembrie 1890 în

1

Depozitul Central de Arh i vă Piteşti (în continuare se va cita D.C.A. Piteşti), fond Memorii
colonei, litera "N", d. 43 , f. 13.
Ibidem.

Bătrâni ,
2
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S-a căsătorit pe 18 noiembrie 1923, la Biserica "Cuvioasa Paraschiva" din
Râmnicu Sărat, cu Adela Săvulescu • Născută în 1900, fiica lui Petrache şi a
Mariei Săvulescu a căror avere consta într-o casă de locuit şi o prăvălie în
Râmnicu Sărae.
Şi soţia sa provenea dintr-o familie numeroasă, având doi fraţi şi trei
surori. Dintre aceştia, Traian a deţinut funcţii importante, fiind preşedinte al
Academiei Republicii Populare Române şi director al Institutului de Cercetări
Agronomice Bucureşti, fost ministru al Agriculturii şi vicepreşedinte al
Consiliului de Miniştri în perioada 1946-194 7.
Savu Nedelea a urmat cursurile şcolii primare din Roşiorii de Vede în
perioada 1897-1901, apoi cursurile inferioare ale liceului la Tumu Măgurele în
perioada 1901-1905. Anul următor a întrerupt studiile, din lipsă de mijloace
financiare. A reluat apoi cursul superior al liceului la Bucureşti, în perioada
1906-1909, întreţinându-se dând meditaţii 5 •
În toamna anului 1909 a început cursurile Şcolii militare de artilerie, iar la
1 iulie 1911 primea gradul de sublocotenent şi repartiţia la Regimentul 6
artilerie.
În 1914 a început cursurile Şcolii speciale de artilerie, geniu şi marină,
absolvind al treilea dintre cei 41 de elevi ofiţeri, cu media 8,68, fiind
caracterizat de colonelul Mircescu, comandantul Regimentului 6 Artilerie:
"foarte disciplinat şi cu simţul datoriei dezvoltat. Este destul de autoritar în
comanda sa şi faţă de inferiori. Are spirit militar dezvoltat. Este devotat
serviciului. Este demn, moral şi cu o conduită foarte bună. Foarte activ în
serviciu şi cu mare putere de muncă" •
În anul 1915 a ajuns la Regimentul de Artilerie de Munte de 63 mm,
unitate nou formată, unde a deţinut, începând cu luna noiembrie, funcţia de şef
al Biroului mobilizării şi adjutanturii divizionului. În luna august 1916 a fost
numit comandant al Bateriei a II-a a regimentului, cu care a intrat în campanie 7 •
Prin Decizia Ministerială nr. 513 din 22 octombrie 1914 "având în vedere
planul de mobilizare pe anul 1914-1915 şi părerea Marelui Stat Major",
Regimentul de Artilerie "General de Divizie Gh. Mann" urma să alcătuiască
începând cu 1 noiembrie 1914 un Divizion de Munte de 63 mm. Garnizoana de
reşedinţă urma să fie, provizoriu, la Turtucaia, în localul destinat Regimentului
de Roşiori, iar reşedinţa de mobilizare până la 1 aprilie 1915 la Bucureşti 8 • În
3

6

D.C.A. Piteşti, fond Direcţia Cadre şi Învăţământ/1974, generali, d. 1134, [ 3.
~ Ibidem, fond Memorii Bătrâni, colonei, litera "N", d. 43, f. 13.
5
Ibidem.
6
Idem, fond Direcţia Cadre şi Învăţământ/1974, generali, d. 1134, f. 10.
7
Ibidem, f. 13.
8
Idem, fond Colecţii, Registre Istorice şi Jurnale de Operaţii 1, Registrul istoric al Regimentului
2 Munte, d. 2107, f. 3v.
3
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continuare era specificat: "oamenii din completarea şi rezervă, împreună cu
rechiziţiile destinate acestui corp vor aflui la Bucureşti (cazarma Sf. Gheorghe),
iar partea activă de la Turtucaia va fi transportată la reşedinţa de mobilizare, în
ziua ce se va hotărî de Marele Stat Major" 9 •
Trupa urma să fie constituită prin "vărsare de grade şi soldaţii din
contingentele arătate prin tabela anexă şi prin încorporarea celor 1O recruţi
repartizati cu ordinul nr. 6192 din 9 octombrie 1914 Regimentului 2 Artilerie şi
destinaţi acestui divizion. (Anexa nr. 1)
Ofiţerii urmau să fie mutaţi de la diverse unităţi, prin grija Serviciului
Personal, conform tabelului din Anexa nr. 2.
Vărsările de oameni vechi se vor face numai din acei prezenţi la serviciu,
cu purtări bune, astfel ca pe ziua de 30 octombrie a.c. să se prezinte Divizionul
de Munte în cazarma Sf. Gheorghe (Malmaison) din Bucureşti" 10 • Întregul
personal urma să fie înscris în registre control separat, ale Regimentului 2
Artilerie, dar să fie destinaţi doar pentru Divizionul de Munte de 63 mm.
Divizionul de Munte de 63 mm a fost constituit ca unitate aparte, în
conformitate cu decizia Ministerială nr. 124 din 31 martie 1915 11 •
Garnizoana de reşedinţă a fost stabilită la Târgui Ocna, cea provizorie
rămânând la Turtucaia.
La înfiinţare, divizionul avea patru baterii, cu un efectiv de 13 ofiţeri, 8
elevi, 276 oameni de trupă, 15 cai pentru ofiţeri şi 228 de cai pentru trupă •
Divizionul de Munte de 63 mm a fost creat prin dezlipirea de la
Regimentul 2 Artilerie "General de Divizie Gheorghe Mann" a trei baterii de
munte, prevăzute a fi înfiinţate în cadrul regimentului doar la mobilizare, şi
crearea bateriei a patra cu oameni şi, cai din celelalte baterii. Ofiţerii au fost
mutaţi prin Înaltul Decret nr. 832 din 19 martie 1915 13 •
La 14 august 1916, Regimentul 2 Artilerie Munte, comandat de colonelul
Moscu Aurel, făcea parte din artileria grupului care apăra râul Jiu, locotenentul
Nedelea Savu fiind comandatul Bateriei a II-a. La ora 2, bateriile au primit
ordinul grupului de acoperire Jiu pentru pregătirea pentru mobilizare a
oamenilor, cailor şi materialului. Bateriile au început imediat echiparea în ţinută
de campanie, au fost încărcate cutiile cu muniţie de război, a fost luată în
primire hrana de rezervă şi uneltele necesare intrării în campanie 14 •
12

9

Ibidem.
Ibidem, f. 4.
11
Ibidem, f. 1.
12
Ibidem, f. 2.
13
Ibidem, f. 3.
14
Idem, fond Colecţii, Registre Istorice şi Jurnale de Operaţii 1, Jurnal de operaţii al
Regimentului 2 Artilerie Munte, d. 3146, f. 2.
10
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La ora 7, Bateria a II -a, cu un efectiv de oameni şi cai de aproape trei
sferturi din efectivul de război, a pornit în direcţia Bumbeşti, primind ordin
telefonic de a urma itinerariul Schela Buliga, Pasul Vulcan. Marşul a fost
efectuat cu opriri de câte 1Ominute la o oră 15 •
La 20 august 1916, Bateria a II -a primeşte ordin la ora 8 dimineaţa să
ocupe poziţia la Piatra Roşie, intrând în compunerea Detaşamentului Maior
Negreanu, din Regimentul 41 Infanterie. Marşul a început la ora 10, pe direcţia
"Baniţa- Cetate Bolii- Valea Jupâneasa, de unde, pe o potecă, se urcă la cota
921, iar de acolo, pe plai, până la Piatra Roşie, unde ajunge şi instalează bivuac
la ora 4 p.m." 16 •
În ziua următoare, Bateria a II -a a organizat adăposturi pentru tunuri "cu
direcţia de tragere spre plaiul Crestăturii şi dealul Boului, cu două secţii, iar cu
o secţie spre valea Roşie şi cota 1250" 17 •
Pe 25 august, Bateria a II-a a primit ordin să coboare cu infanteria şi să
urmeze drumul Cetatea Bolii - Merişor, o secţie mergând la Lupeni, în
subordinea Diviziei 11 Infanterie 18 •
Grupul Merişor, cu 6 batalioane de infanterie, 4 baterii de artilerie de
câmp şi 2 de Munte, avea misiunea de a ataca forţele inamice care ocupaseră
Dealul Bran şi Bălai şi a le forţa să se retragă pe direcţia Nagybar - Livadia.
Bateria a II-a a intrat în compunerea Detaşamentului Colonel Jipa, care atacând
Dealul Bălai, a format trupa de manevră destinată să învăluie aripa stângă
inamică 19 •

Atacul a continuat a doua zi, întrucât Dealul Bran nu putea fi ocupat,
infanteria inamică primind întăriri în cursul nopţii. Bateria a II -a a deschis focul
asupra convoiului de muniţii ce venea să aprovizioneze inamicul, cauzând
numeroase pierderi. Cu toate acestea, a fost nevoită să retragă tunurile în pădure
20

şi să adăpostească servanţii •

La 27 august, Bateria a II-a a primit ordin să schimbe poziţia, trecând în
subordinea Regimentului 26 infanterie, la 3 septembrie primind ordin de
retragere şi pornind de la Baniţa la Petroşani , iar peste 3 zile a primit ordin de
retragere, prind defileul Jiului, în ţară, la ora 1O p.m. ajungând la vama Păiuş,
iar la ora 1 pornea spre Bumbeşti, unde a rămas până la 13 septembrie 22 •
21

15

Ibidem,
Ibidem,
17
Ibidem,
18
Ibidem,
19
Ibidem,
20
Ibidem.
21
Ibidem,
22
Ibidem,
16

f.
f.
f.
f.
f.

3.
4.
5.
6.
8.

f. 12.
f. 12-14.
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La ora 10 seara, în ziua de 13 septembrie 1916, Bateria a II-a a primit
ordin să se deplaseze pe direcţia Buliga- Pasul Vulcan, pentru a trece "în valea
Jiului Românesc în direcţia Vulcan- Lupeni' 023 •
La 15 septembrie a ocupat poziţia pe Dealul Mare, în subordinea
Regimentului 1 Vânătoare •
În ziua de 18 septembrie "s-au dat lupte vii atât pe aripa stângă a Bateriei
a II -a, unde un detaşament de 2 batalioane de infanterie şi o secţie de artilerie de
munte (din Bateria a III-a) atacă de pe Dealul Şerpilor pentru a cuceri Dealul
Făgeţelul şi apoi Tulişa, cât şi pe aripa dreaptă, pe Dealul Obroca, unde
Batalionul 2 Vânători, întărit cu un batalion din Regimentul 18 Gorj şi un
batalion din Regimentul 43 Infanterie a fost atacat de forţe mari de infanterie şi
puternic bombardat de bateria de obuziere de la Vârful lui Bran. Bateria a II-a
Munte concură cu o secţie la aripa stângă la atacul Făgeţelul şi Tulişa, iar cu
25
cealaltă la lupta Batalionului 2 Vânători, pe dealul Oboca" • Atacul a durat
până seara, continuând în zilele următoare.
Pentru probele de bravură şi curaj pe care le-au dat în operaţiunile
Diviziei Il Infanterie, comandantul Bateriei a III-a, căpitanul Antonie Emil şi
comandatul Bateriei a II-a, locotenentul Nedelea Savu au fost citaţi prin ordinul
de zi nr. 26 din 22 septembrie 191626 •
Pe 11 octombrie, la ora 6 a.m., Bateriile a II-a şi a III-a au primit ordin de
la comandantul Regimentului 59 Infanterie să pornească în direcţia Dealul
Gruia Mare. Ajunşi acolo, comandantul divizionului le ordonă să ocupe o
poziţie de unde să poată supraveghea dealul şi să deschidă focul în cazul în care
infanteria inamică apare. "La ora 2 p.m., o baterie de artilerie inamică, aşezată
înapoia dealului Gruia, deschide focul asupra bateriilor. Bateriile continuă să
tragă, deşi aveau poziţie descoperită, neavând timpul să-şi construiască
adăposturi. După o oră tirul artileriei inamice devine atât de supărător încât s-a
încetat focul şi s-au adăpostit servanţii La ora 3:30 p.m., bateriile schimbă
poziţia cu 300 m înapoi punând înapoi în baterie: Bateria a II-a, 2 tunuri şi
Bateria a III-a, 3 tunuri, celelalte fiind scoase din serviciu din cauza tragerii. La
ora 5 p.m. s-a deschis din nou focul asupra dealului Gruia, unde infanteria
inamică pornise să atace infanteria noastră. Infanteria inamică a fost oprită pe
loc, iar artileria inamică a voit să răspundă bateriilor dar nu le-a putut găsi. La
ora 6:30 p.m., bateria a încetat focul din cauza întunericului'm.
A doua zi, cele două baterii au fost prinse de inamic. În jurnalul de
operaţii al Regimentului 2 Artilerie Munte sunt consemnate următoarele:
24

23
24

25
26

27

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

f. 14.
f. 15.
f. 17.
f. 19.
f. 30.
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"Bateria II şi III ocupă poziţie pe dealul Leşului. Acţiunea bateriilor în această
zi nu se cunoaşte, ele fiind înconjurate şi capturate de inamic. De la ora 1O a.m.,
trenurile de luptă ale bateriilor care se aflau la 150-200 m înapoi şi la stânga
bateriilor, au fost surprinse de focuri de armă şi mitralieră de pe dealul din
dreapta satului Vai-de-Ei. Comandantul trenului de luptă al Batalionului II
raportând cazul comandantului bateriei sale, a primit să retragă trenurile de
luptă în satul Vai de Ei.
Intrând în sat, au fost întâmpinate de focuri de armă şi mitralieră de pe
dealul din dreapta Sisiţei, care au cauzat pierderi în oameni şi cai.
Atunci treburile de luptă s-au înapoiat şi au apucat pe o potecă prin
pădurea de pe dealul din stânga râului Susiţei. În şoseaua care merge spre
comuna Horez şi în apropierea comunei, au fost din nou întâmpinaţi de focuri
de armă care veneau din stânga şoselei. La ora 1 p.m. au sosit în Horez. În urma
ordinului de retragere, au plecat spre Vădeni. Trenurile regimentare ale ambelor
baterii se aflau în Rugi. De la ora 8 a.m. au fost surprinse de patrule inamice şi
după foarte scurt timp au venit trupe inamice. Trenurile regimentare au părăsit
satul Rugi, venind în Vădeni" •
Pierderile din lupta de la Vai de Ei au fost:
- din Bateria a II-a: 1 soldat mort, 1 soldat rănit, daţi dispăruţi 2 ofiţeri,
65 trupă şi 81 cai;
-din Bateria a III-a: daţi dispăruţi 2 ofiţeri, 62 trupă şi 43 cai 29 •
Prin ordinul de zi nr. 131 din 13 octombrie 1916 al Regimentul ui 1
Artilerie Munte, sublocotenentul Mihail Ion, din batalionul I, a fost numit
comandat al Bateriei a II -a şi sub locotenentul Urechescu Constantin, de la
Coloana de Muniţii, a fost numit comandat al Bateriei a III-a, înlocuindu-i în
acest fel pe cei doi comandanţi de baterii, respectiv locotenentul Nedelea Savu
şi căpitanul Antoniu Emil, care au fost daţi dispăruţi în luptă.
Pentru perioada 15 august 1916 - 12 octombrie 1916, colonelul Aurelian
Moscu, comandantul Brigăzii 7 Artilerie nota, în dosarul personal al
locotenentului Savu, următoarele: "Chiar din prima zi a mobilizării, bateria a IIa, comandată de locotenentul Nedelea Savu, a fost cea dintâi gata de plecare, iar
în ziua de 16 august se găsea trecută frontiera de pe Valea Jiului. În tot cursul
luptelor dintre Petroşani şi Merişor, bateria locotenentului Nedelea Savu a adus
foloase apreciabile unităţilor de infanterie, cuc are coopera prin faptul că
întotdeauna bateria sa ocupa poziţiuni alături cu liniile înaintate ale infanteriei.
Recunoaşterile tehnice pe care acest ofiţer le făcea pe câmpul de luptă
pentru ocuparea poziţiunii mi-a probat numai că îşi dă perfect seama de întreaga
28

28
29

Ibidem, f. 30-31.
Ibidem, f. 33.
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dar a dat probă şi de un curaj până la temeritate pentru care, de multe
ori, a trebuit să intervin, pentru a-1 tempera.
În luptele din ziua de 12 octombrie 1916, bateria sa, împreună cu întreg
detaşamentul de infanterie cu care coopera, a căzut prizonieră, după ce şi -a
făcut întreaga datorie cu abnegaţie şi devotament.
Locotenentul Nedelea este un ofiţer distins şi cu viitor în cariera militară.
Are sentimentul datoriei, al muncii cinstite şi al dragostei către armată. Are o
inteligenţă pătrunzătoare şi o judecată calmă şi precisă. Purtarea sa în timpul
campaniei este mai presus de orice laudă"
Locotenentul Nedelea Savu a fost dus într-un lagăr de prizonieri din
Germania, de unde, după cum nota în declaraţia sa, la 22 iunie 1918 s-a întors la
"acelaşi regiment, care purta însă numărul 2 (Regimentul 2 Artilerie de Munte),
comandat de dl. colonel Silişteanu Constantin"31 •
În ziua de 3 august 1918, la Comandamentul Diviziei 7 Infanterie, în
Roman, s-a întrunit comisia pentru analiza situaţiei ofiţerilor aparţinând
unităţilor din Comandamentul Brigăzii Artileriei de Munte întorşi din
captivitate, potrivit ordinului Ministerul de Război nr. 1118811918 şi
dispoziţiile Înaltului Decret nr. 783 din 5 aprilie 1918. Comisia era compusă din
generalul Traian Moşoiu, comandantul Diviziei 7 Infanterie, colonelul
Gherescu Anton, comandantul Brigăzii 13 infanterie, colonelul Ionan
Constantin, comandantul provizoriu al Brigăzii 14 Infanterie şi colonelul
Aurelian Moscu, comandantul Brigăzii 7 Artilerie. În procesul-verbal încheiat
sunt consemnate următoarele: "[ ... ]Cercetând actele locotenentului activ
Nedelea Savu din Regimentul 2 Artilerie Munte asupra împrejurărilor în care a
fost făcut prizonier şi având în vedere şi avizul şefilor ierarhici asupra modului
de a conduce al ofiţerului atât înainte, cât şi după căderea sa ca prizonier, am
stabilit următoarele:
Locotenent activ Nedelea Savu din Regimentul 2 Artilerie Munte 63 mm
1. Se absolveşte de delictul de predarea la inamic, fiind făcut prizonier din
cauze de forţe majore.
2. Având în vedere împrejurările în care a căzut prizonier, precum şi
avizul şefilor sub care a făcut serviciul, din care reiese că în însărcinările ce i
s-au încredinţat şi în acţiunile la care a luat parte şi-a condus unitatea cu multă
pricepere şi hotărâre, având în vedere că pe timpul captivităţii a avut o purtare
demnă şi corectă, comisiunea este de părere că sus-numitul ofiţer merită a fi
înaintat la gradul de căpitan pe ziua de 1 aprilie 191 7, dată la care au fost
înaintaţi în acest grad camarazii săi de promoţie.
30

30
31

Ibidem, f. 14.
D.C.A. Piteşti, fond Memorii Bătrâni, colonei, litera "N", d. 43, f. 19.
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3. Pentru destoinicia şi curajul de care a dat dovadă în acţiunile din anul
1916 pe Dealul Scurtu şi din ziua de 11 octombrie 1916 pe Dealul Leşului, se
propune a fi decorat cu Ordinul «Coroana României» cu spade clasa a V -a, cu
panglică de «Virtutea Militară» •
Conform Înaltului Decret nr. 1010/1918, prin care armata trece pe picior
de pace, Regimentul 2 Artilerie de Munte 63 mm era organizat pe două
divizioane de 63 mm şi unul de 57 mm, care a fost desfiinţat în următoarele
zece zile (Anexa nr. 3). Regimentul era cantonat în comuna Zăneşti, judeţul
Neamţ, sub ordinele directe ale Brigăzii de Artilerie de Munte, divizioanele
fiind organizate pe trei baterii, comandat al regimentului fiind colonelul
Anastasiu Gheorghe, locotenentului Nedelea Savu încredinţându-i-se comanda
bateriei IV 33 •
În perioada 1-15 iulie 1918, regimentul a executat ordinul relativ la
distribuirea cailor de prisos la locuitori, materialul şi harnaşamentul de 63 şi 57
mm urmând a fi depozitat la un depozit de armătură din Târgovişte.
La 25 iulie 1918, Regimentului 2 Artilerie i se fixează garnizoana de pace
la Târgui Ocna, până la 12 septembrie, acesta fiind complet instalat, astfel:
"Statul major al regimentului cu serviciile şi artilerie în vechea cazarmă a
Divizionului II, Bateria II la Fabrica de Tăbăcărie, I, III, IV, V şi VI în barăcile
destinate Regimentului din satul Tiseşti" •
Conform Înaltului Decret nr. 312911918, la 28 octombrie 1918,
declarându-se mobilizarea parţială, regimentul a primit ordin să organizeze
imediat statul major şi 2 baterii operative respective IV şi I, urmând să ia parte
la primele operaţiuni în Transilvania.
În foaia calificativă pentru perioada octombrie 1918 - 1 iulie 1919,
colonelul Silişeanu, comandantul Regimentului 2 Artilerie Munte, îl nota astfel
pe căpitanul Nedelea Savu: "A fost comandantul bateriei a patra, pe care a
organizat-o, pregătit-o şi instruit-o în vederea plecării în Transilvania. Energia
depusă de acest prea bun ofiţer a făcut ca bateria sa să fie gata la timp şi dacă nu
a avut norocul să-şi culeagă modele cu această baterie, se datoreşte faptului că
ofiţerul cunoscând limba engleză, se primise ordin să fie ataşat unei misiuni
engleze. Se trimite acolo în care timp, bateria instruită de dânsul pleacă în
Transilvania. La înapoierei se dă Bateria 2 şi Serviciul mobilizării.
Nu am cuvinte să mulţumesc acestui ofiţer de modul conştiincios cu care
a îndeplinit atât organizarea bateriei 5, cât şi greul serviciu al Mobilizării, mai
32

34

ldem, fond Direcţia Cadre şi Învăţământ/1974, generali, d. 1134, f. 12.
Idem, fond Colecţii, Registre Istorice şi Jurnale de Operaţii 1, Registrul istoric al
Regimentului 2 munte, d. 2107, f. 6.
34
Ibidem, f. 6v.
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seamă

în schimbarea în întregime a acestui Regiment cu material nou,
35
harnaşament, acte, tabele de efective, etc." •
La 1 iulie 1919 a fost numit comandant al Bateriei 4 la Regimentul 35
Artilerie şi trimis pe front, la Tisa. "Făcându-şi datoria cu pricepere şi
devotament", a primit medalia "Coroana României" clasa a V -a cu spade şi
panglică de "Virtutea Militară" •
Perioada de captivitate avea să îşi pună însă amprenta asupra
comportamentului ofiţerului. Astăzi vorbim despre "sindrom de stres
postraumatic". În 1919 însă, erau folosite cuvinte simple: "Are solide cunoştinţe
generale şi profesionale. Este inteligent, serios şi muncitor. A venit însă din
captivitate cu sănătatea zdruncinată şi nu e încă restabilit; e violent, se irită
uşor", spunea colonelul Bratuianu, comandantul Regimentului 35 Artilerie în
anul 1919. Colonelul Simion Marcovici, comandantul Brigăzii 18 Artilerie,
adăuga: "Acest ofiţer a fost prizonier de la 12 octombrie 1916, aşa că nu a putut
lua parte la tragerile moderne şi nu a avut experienţa necesară a artileristului de
război. A suferit foarte mult ca prizonier şi numai datorită acestui fapt este
violent cu trupa; cu timpul, acest lucru va dispare (sic!) şi va deveni un bun
ofiţer de artilerie'm.
La 1 februarie 1920 a fost mutat la Cabinetul ministrului Apărării
Naţionale, lucru comentat astfel de cei doi colonei: "menţin în totalitate notele
ce i-am dat la 1 noiembrie 1919 cu adăugirea că pe măsură ce-şi recapătă
sănătatea şi nervii săi se liniştesc, ies la iveală şi alesele sale calităţi cu care îl
ştiam înzestrat[ ... ]. Regret plecarea din Regiment a căpitanului Nedelea, regret
atât în interesul corpului, cât şi în interesul său, căci dacă nu era mutat,
sănătatea sa în serviciu de front se restabilea mai uşor decât în serviciu de
birou", scria în notarea de serviciu colonelul Bratuianu. Ideea era întărită de
colonelul Marcovici: "Este în interesul ofiţerului a face serviciu la trupă, căci
trăind în aer liber, sănătatea sa care a fost zdruncinată de când a fost prizonier,
se va reface mult mai repede decât la un serviciu de birou, unde a fost mutat" 3H.
36

35

D.C.A. Piteşti, fond Direcţia Cadre şi Învăţământ/1974, generali, d. 1134, [ 15.

36

Ibidem, f. 16.
Ibidem.

37
3

H

Ibidem, f. 17.
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8 AUGUST 1916, ZIUA SPIONILOR "NOROCOŞI": MARCU
ADELSBERG, BERNARD KIBRIK ŞI ISIDOR REDELMAN
Dr. Alin SPÂNU
August 8, 1916, the Day of "Lucky" Spies: Mark Adelsberg,
Bernerd Kibrik and Isidor Redelman
Abstract
On August 8, 1916, three spies were expelled from Romania after severa)
months ofprosecution and proofthat they were trying to obtain military data. The three
have probably suffered from being discovered and forced to leave Romania. On the
other hand, if their extrusion had been delayed for a week, they would have had a
sadder fate, knowing camps, famines, diseases and who knows if they would have
survived until 1918.
Keywords: Romania, The Central Powers, espionage, counterespionage

Ziua de 15/28 august 1916 a reprezentat sfârşitul tuturor necunoscutelor
care bântuiau România începând din 1914. Timp de doi ani guvernul liberal
condus de Ion I.C. Brătianu a navigat în apele tulburi ale războiului, care se
desfăşura de marile puteri şi la graniţele naţionale. Opţiunea militară trebuia să
ţină cont de două elemente: prima era existenţa unui tratat defensiv între
România şi Puterile Centrale (Germania, Austro-Ungaria şi Italia), semnat în
octombrie 1883, dar care nu mai era de actualitate şi nici agreat de majoritatea
clasei politice şi opinia publică; al doilea era lipsa unei industrii militare
autohtone, ceea ce îngreuna înzestrarea şi echiparea militarilor cu armament
modern. Executivul şi-a asumat o direcţie pro-Antanta (Anglia, Franţa şi
Rusia), dar cu paşi mărunţi şi cu atingerea unor obiective intermediare. S-a
negociat intens, s-a analizat situaţia militară generală, s-au făcut compromisuri
de ambele părţi, iar în vara anului 1916 interesele comune au prevalat în faţa
orgoliilor şi interpretărilor. Mobilizarea armatei a produs un entuziasm major
care, din nefericire, nu a fost dublat de victorii militare. Înfrângerile au avut la
bază atât decizii strategice eronate, cât şi incompetenţa unor comandanţi. Pe de
altă parte, nici angajamentele Antantei nu au fost respectate, întrucât ofensiva.
de la Salonic nu a mai început, iar Rusia nu a intervenit în favoarea aliatului
român decât când şi unde a vrut.
În paralel, spaţiul românesc a fost brăzdat de elemente ale războiului
invizibil: spionaj, sabotaj, terorism şi propagandă. La război se utilizează şi
datele obţinute şi analizate din timp de pace, se activează reţele informative din
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diverse medii, se lansează manifeste, zvonuri, se induce panica şi defetismul,
toate conlucrând în folosul trupelor proprii. Contraspionajul are de lucru, de la
suspecţi la dovediţi, dar munca e enormă, dificilă şi nu întotdeauna cu rezultate
pozitive. Başca noile provocări subversive, rudele propagandei, care au pătruns
în spaţiul românesc o dată cu inamicii.
Războiul informaţiilor ieşea rar la iveală, doar prin procese şi execuţii.
Restul se desfăşura în medii de interes, cu personaje din toate clasele sociale şi
rezultate a căror cuantificare e greu de făcut. Spioni şi contraspioni, lideri şi
agenţi, rezultate obţinute cu greu şi uneori utilizate de politicieni sau
comandanţi, intoxicări şi dezinformări, toate au făcut parte din ultima perioadă
romantică a spionajului. Ulterior Primului Război Mondial informaţiile vor fi
folosite de toate statele, unele utilizându-le şi ca doctrină de stat, altele
bazându-şi puterea pe acest segment.
Revenim la 15/28 august 1916, ziua în care România a declarat război
Austro-Ungariei ... Imediat s-au luat măsuri de reţinere a celor cunoscuţi că
activau, într-o formă sau alta, în favoarea unui stat devenit inamic (Germania,
Austro-Ungaria, Turcia şi Bulgaria). Greul a revenit Direcţiunii Poliţiei şi
Siguranţei Generale (DPSG), condusă de Ion Panaitescu (director) şi Stan
Emanuel (subdirector), subordonaţi ministrului de Interne, Vasile G. Morţun 1,
dar şi Biroului 5 Informaţii din Marele Stat Major, condus de locotenentcolonelul Eracle Nicoleanu2, care a fost mutat, cu tot cu structură, în Marele
Cartier General.
Totuşi, a existat şi un număr de spioni ... norocoşi. Destinul a făcut în aşa
fel încât cu foarte puţin timp înainte de intrarea României în război ei să
părăsească acest areal. Desigur, nu de bună voie, dar ...
În ianuarie 1916, Legaţia română de la Sofia transmite la Ministerul
Afacerilor Străine că Marcu Adelsberg, un austriac care stătea în Iaşi, strada
Sfântul Lazăr, ar fi denunţat autorităţilor bulgare câţiva români (Bacher,
Aschenasy, Rosentreich) "ca fiind spioni englezi" 3 . Ca urmare, cei trei au fost
arestaţi, anchetaţi cu simţ de răspundere, transportaţi la Rusciuk şi expulzaţi la
nord de Dunăre. Mai multe surse apropiate legaţiei au adus date care, puse cap
Vasile G. Morţun (n. 26 noiembrie 1860, Roman- m. 30 iuliel919, Broşteni-Neamţ), deputat
social-democrat (1888-1895), deputat liberal (din 1901 ), ministrul Lucrărilor Publice ( 12 martie
1907-29 decembrie 1910) şi ministru de Interne (4 ianuarie 1914-11 decembrie 1916).
2
General Eracle Nicoleanu (n.l872 - d.l943) a absolvit Şcoala Militară de Ofiţeri (1895) şi a
activat în Regimentele 4 Roşiori (1895-1899), 2 Roşiori (1900-1903), 2 Călăraşi (1904-1905), 5
Călăraşi (1906), după care a fost transferat la Marele Stat Major, unde a deţinut funcţii
manageriale. A fost şeful Biroului Informaţii din Marele Stat Major (aprilie 1915 - august
1916) şi din Marele Cartier General (august-decembrie 1916), prefectul Poliţiei Capitalei (19181930) şi comandantul Jandarmeriei (1930-1931 ).
3
Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare: ANIC), fond Direcţiunea Poliţiei şi
Siguranţei Generale (în continuare: DPSG), d. 642/1916, f. 1.
1
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la cap, au condus la concluzia că Adelsberg "ar fi în serviciul poliţiei secrete
bulgare" 4 . Toate datele au fost expediate de Ministerul Afacerilor Străine către
Ministerul de Interne, iar DPSG a început să-1 verifice pe suspect. Brigada
Specială de Siguranţă Iaşi trece la treabă şi află că austriacul figurează în scripte
drept comerciant şi fabricant de cicoare. A fost la Salonic de două ori în 1915
pentru a achiziţiona mărfuri şi avea în derulare afaceri la Niş (două vagoane cu
pânză de America), dar conflictul îl împiedica să le ridice. Nu s-a remarcat prin
nimic în oraş, avea o conduită normală, relaţii reduse ca număr şi nici nu a
solicitat aprobare pentru deplasări în ultimul an, deci nu i se putea imputa
nimic. Chemat la interogatoriu, acesta nu are nimic de ascuns: născut în 1857 la
Colomeea (Galiţia), a urmat 4 clase primare, a sosit în România în 1885 şi a
fost scutit de serviciul militar; căsătorit cu Sofia (46 ani), are doi copii (Ana 28 ani şi Maria - 21 ani) şi un frate, Mendel, domiciliat tot în Iaşi. Totuşi,
rămâne în atenţia Brigăzii, însă nimic nu iese la iveală.
Apropierea verii fierbinţi duce şi la o revedere a listelor cu suspecţi, unii
mai periculoşi prin acţiuni, alţii prin ... inacţiuni. La nivelul conducerii DPSG s-a
analizat şi cazul Adelberg şi, la finalul lunii iulie 1916, Ion Panaitescu a semnat
raportul prin care a propus ministrului de Interne expulzarea acestuia.
Executivul a luat în discuţie cazul la 8 august 1916 şi a aprobat propunerea.
Urmează reţinerea numitului, percheziţia domiciliară şi expedierea către cel mai
apropiat punct de frontieră cu Austro-Ungaria.
Alt austriac devine suspect după ce agentul de siguranţă nr. 289 îl
semnalează în ultima zi a lunii februarie 1916. Bernard Kibrik s-a născut în
Mihăileni, judeţul Dorohoi, fiul lui Luis, exploatator de terenuri petrolifere, şi a
urmat studii de drept la Viena, unde şi-a luat doctoratul şi a profesat ca avocat.
S-a mutat în Botoşani şi s-a căsătorit cu fiica avocatului Iosef Bercovici, intrând
în afaceri cu terenuri. Datorită activităţilor sale comerciale a devenit "foarte
bine cunoscut chiar de poliţie şi de însuşi dl. director al Prefecturii judeţului" 5 •
Dar, la un moment dat, simte nevoia unei extinderi a afacerilor, aşa că
aterizează la ... Târgovişte. Mai exact, a luat în arendă moşia Popeasca (140 de
pogoane) cu 8.000 lei/an. Pe o bucată de-a lungul moşiei se afla şoseaua
Bucureşti - Târgovişte şi podul Mihai Bravu, iar la alţi 300 - 400 metri podul
de cale ferată de la halta Teiş. Pe terenul moşiei, între cele două poduri, se aflau
mai multe case care aveau o vizibilitate foarte bună către ambele rute de
comunicaţii. Până la 1 aprilie 1916 arendaşul a fost un român, care a plătit
3.000 lei/an, însă Kibrik a oferit mai mult decât dublu pentru a obţine
gestionarea moşiei. În analiza Brigăzii de Informaţiuni şi Controlul Străinilor,
întocmită în aprilie 1916, era suspect că un austriac, care nu mai avusese
4

5

lbidem.
Ibidem, d. 158/1916, f. 3.
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cu agricultura, a oferit dintr-o dată atât de mulţi bani pe o moşie "al
cărui teren nu este în totul arabil" 6 . Pe de altă parte, în imediata apropiere se
afla un oraş care era un important centru militar (în Târgovişte se aflau
comandamentul Diviziei 3 Infanterie, o şcoală militară, Regimentele 22 şi 61
Infanterie, 1O Roşi ori, un arsenal şi un depozit de muniţii), iar la vreo 15 km, la
Lăculeţe, un alt stabiliment militar. S-a luat în calcul şi experienţa din conflictul
aflat în toi, când s-a constatat că în Franţa, până în 1914, o serie de ferme au
fost arendate de germani, dar nu pentru câştigul material, ci pentru obiectivul
"ce s-a dovedit în actualul război" .
Spre jumătatea anului 1916 agentul nr. 90 din Brigada Mobilă merge la
Târgovişte şi discută cu colonelul Boerescu, care i-a prezentat suspecţii din
zonă şi temerile cu privire la aceştia. Astfel, poziţia moşiei arendate de Kibrik,
permitea, la un moment dat, "să arunce în aer unul sau ambele poduri, precum
şi depozitele de muniţii situate în apropiere" 8 . Alţi suspecţi erau Fahrengruber,
şef la uzina electrică, "pe care-1 bănuieşte că ar lucra contra intereselor statului
nostru" 9, iar un comerciant, Simon Marcus, face dese voiaje la Bucureşti şi se
autopropune insistent să fie concentrat, deşi a fost respins de câteva ori. Agentul
verifică şi constată că Simon Fahrengruber este austriac, electrician, stabilit în
România de la începutul secolului şi căsătorit cu o româncă; s-a angajat la uzina
electrică din Târgu-Jiu până în 191 O, apoi a venit pentru a lucra la construcţia
uzinei din Târgovişte, iar din 1912 a rămas mecanic-şef aici. Faptul că, deşi era
tânăr (cea. 35 de ani), nu a fost mobilizat de armata dualistă a dat naştere la
bănuieli, "că a fost intenţionat lăsat cu o însărcinare oarecare" 10 • Simon Marcus
era român, 45 de ani, contingent 1892 şi deţinea trei magazine pe strada
principală din Târgovişte (unul de mobilă, altul de sticlărie şi al treilea de
ceasuri); avea diverse afaceri, inclusiv un cinematograf care "produce aproape
nimic" 11 • Venea des la Bucureşti pentru a se aproviziona cu mărfuri şi cu
filmele necesare distribuirii la cinematograf.
Prefectul Judeţului Dâmboviţa se adresează ministrului de Interne, la 1
august 1916, solicitându-i să reia cazul Kibrik, deoarece considera că acesta nu
este "decât un spion care ar putea să pericliteze interesele Siguranţei Statului" 12 •
Problema arzătoare era că, în curând, la depozitele militare din zonă urmau să
fie aduse muniţii şi, pentru evitarea oricăror surprize neplăcute, a cerut o
întărire a măsurilor de siguranţă cu agenţi de la Bucureşti. Până la urmă filajul
6

Ibidem, f. 5.
Ibidem, f. 9.
8
Ibidem, f. 19.
9
Ibidem.
10
Ibidem, f. 20.
11
Ibidem.
12
Ibidem, f. 45.
7
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roade şi, la 7 august 1916, DPSG îl introduce pe Kibrik pe lista
străinilor indezirabili, după ce s-a dovedit că a mers în şara Târgovişte
"observând şi interesându-se de trenurile militare ce plecau" 3 . La 8 august
1916 destinul său se desparte de România, fiind expulzat ca periculos ordinei şi
siguranţei publice.
Alt "norocos", care a fost obligat să plece din România în 8 august 1916,
se numeşte Isidor Redelman, născut la 9 iulie 1878 în Brăila, supus otoman,
domiciliat în Tulcea, strada Carol nr. 1; a urmat 4 clase secundare în Brăila,
căsătorit cu Adela, are doi copii (Leon - 14 ani şi Eduard - 9 ani); elementele
particulare sunt: "o cicatrice pe partea stângă a frunţii; vorbeşte pripit" 14 • În
martie 1916 Brigada Specială de Siguranţă Tulcea îl semnalează pe acest supus
otoman, aflat în strânse legături cu oficiile diplomatice ale ţării sale, dar şi cu
Legaţia Germaniei. Are o corespondenţă personală secretă cu ministrul
plenipotenţiar german, von dem Busche, însă nu se sfieşte să o citească cu voce
tare de faţă cu Mişu Cialicoff şi "agentul nostru de la mişcarea germană" 15 ,
adică un agent de siguranţă român infiltrat în rândurile inamicilor. Von dem
Busche i-a transmis să fie "cât se poate de abil, să-I ţină în curent cu toate
mişcările militare din Dobrogea, ce deplasări de trupe, dacă trupele au
armamentul necesar şi pe cât îi va fi posibil ce cantitate de muniţii au armatele
de aici" 16 • Redelman, după ce a citit scrisoarea, i-a cerut lui Cialicoff să-i aducă
date, întrucât are prieteni ofiţeri. Agentului român i-a trasat sarcina să observe
ce e prin unităţile militare, mai ales că a primit ordin de concentrare. Un alt
amic era R. Rozemberg şi ambii îi cultivau pe ofiţerul Iancovici de la
Comenduirea Pieţii şi câţiva ofiţeri din garnizoană, mai ales din Batalionul 1O
Vânători. Şeful Brigăzii Tulcea, comisarul Dumitrescu, a propus "măsuri
riguroase" la adresa acestora, adică domiciliu forţat sau expulzarea, "căci în
modul cum ne purtăm cu aceştia numai la rezultate favorabile nu vom putea
ajunge" 17 •
Suspectul principal a fost la Galaţi (25-26 martie 1916), iar la întoarcere
s-a dus la Poliţie şi a cerut un certificat pentru chelnerul Leon de
vaporul
"Vasile Lupu", că "nu este urmărit cu nimic şi nici bănuit cu ceva" 8 . De fapt,
Leon era curierul agenţilor germani aflaţi în diferite localităţi de pe Dunăre şi
orice "adiere" (cum ar fi demiterea sau reţinerea) putea duce la un scurt-circuit
pe reţeaua informativă fluvială. În luna mai supusul otoman contactează un
acestuia

dă

Re

13
14

15
16
17

18

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem.
Ibidem,
Ibidem,

f. 54.
d. 47/1916, f. 27.
f. 9.
f. 9.
f. 12.
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vechi prieten ("informatorul nostru de la mişcarea rusă" 1 \ pe care îl întreabă
cum ar putea ajunge în Rusia, unde are câteva afaceri (?). La răspunsul că nu se
poate duce cu paşaport otoman, Redelman s-a exprimat că trebuie neapărat să
obţină un paşaport românesc şi să treacă Prutul. Peste câteva zile, consulul
austriac, Redelman şi agentul român discută despre concentrările din România,
care par a fi o mobilizare mascată. Consulul îi cere românului să-i comunice
discret tot ce vede din punct de vedere militar promiţându-i "o bună
recompensă" 20 . "Turcul" se bagă în vorbă şi îl asigură pe diplomat că acesta "e
omul lui de încredere şi să nu aibă nici o grijă" 21 . Se pare că interesele
informative erau destul de mari, din moment ce la 12 mai 1916 Redelman,
Caliacoff şi preotul catolic Overbeck îi cer agentului să obţină date militare, dar
cât mai urgent posibil. Cialicoff scoate din buzunar hârtii cu "formarea maselor
de luptă ale trupelor Diviziei 1O Dobrogea" şi afirmă că le deţine de la Flam
(sublocotenent în Regimentul 1O Călăraşi) şi Marcoff (sublocotenent de
administraţie).

Încă de la finalul lunii aprilie 1916, DPSG a întocmit, pentru ministrul de
Interne, raportul prin care se propune expulzarea lui Redelman, cu motivaţia că
"s-a stabilit că se află în serviciul unei puteri străine ca informator" 22 . Totuşi, a
mai trecut o lună până când executivul a luat cazul în discuţie (25 mai 1916) şi
a aprobat propunerea DPSG. Doar că, imediat ce vestea a ajuns în urbea
dunăreană, o serie de oameni de vază (în număr de 16) s-au arătat "surprinşi de
măsura gravă de expulzare luată contra conlocuitorului nostru, Isidor Redelman,
proprietar, om paşnic şi cinstit. Respectuos vă rugăm să binevoiţi a orândui o
anchetă, fiind siguri că din ea va rezulta nevinovăţia lui şi că nu este periculos
siguranţei statului, în care caz ru§ăm a se revoca măsura luată, iar în mod
provizoriu reţinerea lui la Predeal" 3 • Culmea e că la 3 iunie 1916 s-a încercat
expulzarea prin Predeal, însă autorităţile austro-ungare de graniţă au refuzat
primirea pe motiv că supusul otoman nu avea în paşaport viza monarhiei
dualiste, aşa că a fost retrimis la Tulcea.
În oraş au început să apară primele reacţii publice la expulzare,
înregistrate de Brigadă şi raportate la Bucureşti. Astfel, românii "nu aveau decât
cuvinte de laudă la adresa noastră, spunând că această Brigadă a început să dea
roade şi că măsura, de altfel foarte nimerită, cu atât mai mult cu cât toată lumea
vede ce se petrece şi numai noi nu vedem nimic" 24 . Tot pozitiv s-a exprimat şi
căpitanul de stat-major Nicolau în faţa informatorului M. M., considerând că
19

20

21
22
23

24

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem.
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

f. 14.
f. 15.
f. 11.
f. 21.
f. 28.
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măsura "nu o pot numi decât perfectă şi venită la timp" 25 . Prefectul 1-a chemat
pe şeful Brigăzii, i-a reproşat amical că expulzarea nu a trecut şi pe la el, dar s-a
arătat mulţumit, deoarece la biroul lui Redelman era un du-te- vino permanent
şi "clocotea ceva acolo".
Un alt suspect din reţea, Sandy Corbuly, care lucra pe faţă până la
ridicarea otomanului, a schimbat imediat tactica. Împreună cu preoţii catolici
din oraş şi localităţile învecinate au pus la cale alegerea lui ca lider al
comunităţii, "pentru a masca persoanele cu care acesta vine în contact pentru
facerea informaţiunilor" 26 . Preotul Overbeck, om cu prieteni influenţi şi
profesor de religie la domiciliu, ştiindu-se cu musca pe căciulă renunţă la tot şi
solicită transferul în comuna Caramurat din judeţul Constanţa. La rândul lor,
bulgarii revizionişti nu mai discutau la şedinţe decât cum să lucreze "în modul
cel mai secret" 27 , căci acum se simţeau vânaţi de autorităţile române. Reversul
medaliei s-a făcut simţit la revenirea lui Redelman în localitate, fapt care 1-a
făcut pe comisarul Dumitrescu să scrie Centralei că Brigada a suferit o lovitură
morală şi "nu numai că ne-am pierdut stima şi încrederea, dar azi văd pe toţi
uitându-se cu neîncredere şi dispreţ, numindu-ne lichele, oameni fără caracter şi
aşa mai departe" 28 . Culmea tupeului era că "turcul" a solicitat corespondentului
ziarului "Universul" să publice ştirea că s-a revenit asupra expulzării sale, în
care era acuzat "că a făcut informaţiuni pentru germani". Dar, dincolo de opinia
publică se află decizia politică. Consiliul de Miniştri a luat din nou cazul său în
discuţie la 8 august 1916 şi (re)decis expulzarea, care de data aceasta se va
efectua prin punctul Giurgiu. Greu, dar în cele din urmă România a mai scăpat
de un (s)pion periculos.
Aceste trei personaje au suferit, probabil, că au fost descoperite şi obligate
să părăsească România. Pe de altă parte, dacă mai întârziau o săptămână, ar fi
avut o soartă şi mai tristă, cunoscând tabere de internaţi, lagăre, foamete, boli şi
cine ştie dacă ar mai fi supravieţuit până în 1918.

25

26
27
28

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, f. 29.
Ibidem.
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ORASUL BACĂU
~
IN TIMPUL PRIMULUI RAZBOI MONDIAL
A

'

Col (r). ing Ioan TIMOFTE
Bacău

during the First World War
Abstract

Once the German troops got to Bucharest on the 23rd November 1916, the
Romanian government left to Iassy. In this context, Bacău county becomes extremely
important, even more with the strategic position, near the front established in the near
county (Putna).
In Bacău there were, even from the beginning of the war, the commandment of
the North Anny, on the guidance of general Constantin Prezan. From here Prezan
conducted ali the operations in the 1916 campaign. Later on, here was established the
commandment ofthe Second Anny. General Averescu would coordinate the glorious
fights in 1917 from here, including the resistance on the Oituz line. A proof upon time
of Bacăuţs position is represented by one of the monument-buildings- Anania House
(49, George Bacovia St.), where it was the commandment ofthe Second Anny.
Due to the approach to the front line, in Bacău and the surrounding areas there
were merged the reserve unities, deposits ofthe army, numerous military hospitals, but
also the commandments of great Russian unities, which were fighting next to the
Romanian anny. Also, in this area the French Military Mission would have agreat part
of its activity.
Key-words: Bacău, First World War, French Military Mission, Constantin Prezan,
General A verescu.

situaţia izbucnirii şi desfăşurării Primului Război Mondial, poziţia
constituia pentru România atât un avantaj cât şi un dezavantaj,
aflându-se la confluenţa dintre cele două mari blocuri militare, Puterile Centrale
- în zona limitrofă graniţelor sudice şi vestice ale României şi Antanta prezentă la graniţa estică. După moartea regelui Carol I, şeful guvernului liberal
aflat la putere în perioada războiului, Ion I.C Brătianu, a demarat, susţinut de
noul rege Ferdinand I, o campanie de negocieri cu Antanta, în vederea
participării la război.
Fiind conştient de importanţa strategică pe care o avea România, Ion I.C
Brătianu a încheiat negocierile de participare la război de partea Antantei abia
în momentul în care viitorii aliaţi i-au garantat cererile, semnând în mare taină,

În

geografică
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pe 17 august 1916, convenţiile politice şi militare 1 ce stipulau intrarea în război
a României. În acea lună, România a mobilizat 800.000 de oameni, din care
560.000 formau armata de operaţiuni 2 •
După succesul operaţiunilor miliare din Transilvania3 , entuziasmul
românilor a fost spulberat de dezastrul suferit de armata română în Dobrogea, la
Turtucaia, în 5-6 septembrie. Odată ce trupele germane au intrat în Bucureşti la
de 23 noiembrie 1916, guvernul român a luat calea retragerii către Iaşi. Noul
executiv, format pe 26 decembrie, prezidat de acelaşi Ion I.C. Brătianu, deşi
demoralizat şi fragil din punct de vedere politic (apropiaţii lui P.P. Carp vizau o
înţelegere cu Puterile Centrale), era hotărât să continue lupta în Moldova.
Misiunea militară franceză a reprezentat un ajutor considerabil pentru guvern şi
rege, în ceea ce priveşte conducerea operaţiunilor militare, dar şi în susţinerea
moralului armatei române, grav afectat de înfrângerile costisitoare, haosul şi
suferinţa retragerii. Armata a fost supusă unui proces de reorganizare, în
circumstanţe grele, la limita supravieţuirii, "într-o mare mizerie fiziologică"\
după cum se exprima însuşi Berthelot. În acest context, judeţul Bacău devine
extrem de important, cu atât mai mult cu cât deţinea o poziţie strategică, în
vecinătatea frontului stabilit în judeţul vecin (Putna). Comandamentul Armatei
a II-a a generalului Alexandru Averescu şi 3 corpuri ale Armatei a IX-a rusă 5 sau mutat la Bacău, toate diviziile de pe frontul de la răsărit de Carpaţi primind
directive de aici.
Patru prefecţi şi doi primari au administrat judeţul Bacău, respectiv oraşul
pe perioada războiului. Cea mai lungă perioadă a fost acoperită de administraţia
prefectului Mircea Costinescu ( 1914-1917). Primele înlocuiri administrative
s-au produs în 1917, an greu încercat pentru armata şi populaţia din Moldova.
Din punct de vedere administrativ, judeţele României din perioada Primului
Război Mondial aveau în componentă aşa-numitele "plăşi" ce constituiau
unităţi administrative de gradul doi. Cu alte cuvinte, plăşile erau subdiviziuni
Gheorghe Cliveti, Gheorge Onişoru, Dumitru Sandru, Apostol Stan, Istoria Partidului
Liberal, Editura ALL, 2000, pp. 168-169. Existenţa unui corp expediţionar francoenglez sub comanda generalului Sarrail ce debarcase la Salonic constituia o înţelegere strategică
de maximă importanţă pentru succesul operaţiunilor militare din România.
2
Glenn E. Torrey, România în Primul Război Mondial, Editura Meteor Publishing, 2012, p. 29.
3
Arhivele Naţionale Bacău, fond Prefectura Bacău, d. 2111916, f. 7. Sentimentul general de
bucurie şi patriotism a soldaţilor români s-a materializat în eliberarea Braşovului în data de 30
august, trupele române ajungând până aproape de Şelimbăr.
4
G lenn E. Torrey, op. cit., p.l89. Misiunea era condusă de generalul Henri Mathias Berthelot
(fost şef de operaţiuni al armatei franceze pe frontul de vest).
5
Alin Popa, Din istoria oraşului Bacău anii 1900-1930, Editura Pim, Iaşi, 2008, pp. 89-90. În
acelaşi context, Averescu nota: "Este dureros şi dezgustător să vezi mulţimi enorme de oameni
care se scurg prin Bacău în căutarea unităţilor de care aparţin", în Glenn E. Torrey, op. cit.,
p.l88.
1

Naţional
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ale judeţelor, situate pe o treaptă superioară ca importanţă oraşelor, comunelor
şi satelor. Raportându-ne la judeţul Bacău, acesta era împărţit în 7 plăşi
(Bistriţa, Comăneşti, Răcăciuni, Siret, Tazlău, Traian şi Trotuş), fiecare fiind
condusă de un pretor ce avea un rol superior primarilor comunelor şi oraşelor.
Administraţia băcăuană a acţionat eficace la solicitările armatei, susţinând cu un
potenţial generos frontul pe diverse domenii de interes major: produse agricole,
alimentare şi animaliere, servicii industriale şi de transport, donaţii şi rechiziţii
de obiecte şi servicii sanitare.
Susţinerea unei armate ce avea în componenţă un efectiv ce depăşea
jumătate de milion de ostaşi nu mai putea fi făcută prin transportul feroviar,
transportul proviziilor necesare armatei prin exploatarea căilor ferate fiind
aproape imposibil. În aceste condiţii, Ministerul de Război condus de Vintilă
Brătianu a luat o decizie ce a afectat viaţa populaţiei civile pe întreaga perioadă
de beligeranţă: aprovizionarea trupelor armatei cu bunuri ce provin din
exploatarea locală (fiecare judeţ în parte). 6
Furajele necesare hrănirii animalelor folosite de soldaţi, alimente precum
fasolea, cartofii, varza, pâinea, făina şi carnea, toate urmau să provină de la
populaţia civilă. Astfel, odată cu ordinul Ministerului de Război din 9
septembrie 1916, cantitatea de furaje necesare armatei trebuia rechiziţionată atât
de la micii cât şi marii agricultori. Ulterior, Prefectura înfiinţa "depozite de
subzistenţă", unde se stocau furajele, ce erau preluate de armată. Cu toate că
fondurile de care dispuneau forţele armate scădeau pe zi ce trece, rechiziţia
furajelor s-a făcut contra cost. Cumulată cu creditele ce presupuneau dobânzi
mari pe care ţăranii le-au contractat în trecut, o ignorare a muncii depuse de
aceştia putea avea efecte dezastruoase pentru ambele părţi: lipsa de capital
bănesc a lucrătorilor agricoli ar fi dus la o incapacitate a cultivării de noi
produse, fapt ce ar fi condus la o aprovizionare precară a armatei. Aşadar,
autorităţile au făcut tot posibilul ca munca sătenilor să nu fie în van, plătind în
cel mai rău caz jumătate din cantitatea de bunuri rechizitionate 7•
După momentul semnării păcii de la Bucureşti la 7 mai 1918, România
avea să treacă printr-un amplu proces de evaluare a pagubelor provocate de
război. Autorităţile locale înregistraseră distrugerile suferite (drumuri, clădiri,
poduri etc.) şi înaintau o sumă către autorităţile superioare, necesară
reparaţiilor. Daunele indirecte şi directe privind drumurile naţionale din judeţul
Bacău erau evaluate la suma de 1.077.729lei. 8
Nicoleta Zămescu şi Cristian Ochiană, Judeţul Bacău în timpul Primului Război Mondial.
Efectele războiului asupra populaţiei, în "Acta Bacoviensia", nr. Xl/20 16, p. 219.
7
Arhivele Naţionale Bacău, fond Prefectura Bacău, d. 2/1916, f. 138.
8
1dem, d. 13/1918, f. 13-15,20. Daunele erau de două categorii: indirecte (tranzitarea în exces)
şi cele directe (distrugerea panourilor podurilor, degradarea cantoanelor).
220
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Odată sfârşite confruntările militare de pe teritoriului României, pe întreg
teritoriul ţării se puteau observa urmările devastatoare pe care cea dintâi
conflagraţie mondială le-a cauzat9 .
Pe măsură ce războiul îşi urma cursul său tragic, satele şi comunele din
apropierea câmpurilor de luptă sufereau pe zi ce trecea pagube ce făceau
imposibilă desfăşurarea unui ritm normal al activităţii populaţiei. Conform
surselor documentare, zona "cea mai devastată" de război cuprindea comunele
de pe Valea Trotuşului. 10
Studiul nostru, deşi nu acoperă întreaga perioadă a marilor confruntări
militare între România şi Puterile Centrale, realizează, metodologie şi
documentar, o abordare realistă şi simptomatică a zbuciumului poporului român
într-un moment de cotitură istorică a destinului său. Anii 1916 şi 1917 sunt anii
unor grele încercări pentru băcăuani, atât la nivelul militar, cât şi la nivelul
efortului cetăţenesc în susţinerea războiului. Nu avem pretenţia că am acoperit
întreaga dimensiune arhivistică asupra războiului şi a contribuţiei civile din
judeţul Bacău, dar, cu siguranţă, am oferit o nouă perspectivă în valorificarea
resurselor de documentare. Implicarea masivă a populaţiei în susţinerea
efortului general de război, susţine conotaţia sociologică a desfăşurării
conflagraţiei în interiorul şi exteriorul frontului. Putem conchide, rară a exagera,
că regiunea Bacăului a avut o valoare inestimabilă, vitală în câştigarea
războiului, aşadar a împlinirii visului secular- realizarea statului naţional unitar
român 11 •
După cum se ştie, la Bacău s-a aflat, încă de la începutul războiului,
comandamentul Armatei de Nord, aflată sub conducerea generalului Constantin
Prezan. De aici Prezan a condus operaţiunile din timpul campaniei anului 1916.
Ulterior aici a fost stabilit comandamentul Armatei a Doua. Generalul Averescu
va coordona glorioasele lupte din anul 1917 de aici, inclusiv rezistenţa de pe
linia Oituzului. O mărturie peste timp a poziţiei Bacăului o reprezintă şi una
dintre clădirile monument istoric păstrate, şi anume Casa Anania (str. George
Bacovia nr. 49), unde a fost Comandamentul Armatei a II-a 12 •

9

Idem, d. 2211918, f. 222. Potrivit documentelor arhivistice, o parte din materialul lemnos
folosit pentru repararea caselor locuitorilor comunei Grozeşti a provenit din urma
dezemembrării construcţiilor făcute de inamic pe moşia socrului generalului Eremia
Grigorescu. Menţionăm, pe baza aceloraşi surse, că 700 de locuinţe ale comunei Grozeşti au
fost distruse pe timpul războiului.
10
Idem, d. 4/1919, f. 166. Şcolile, primăriile şi bisericile aveau nevoie urgentă de lucrări de
reabilitare.
11
Nicoleta Zărnescu şi Cristian Ochiană, op.cit., p. 220.
12
https://www.desteptarea.ro/bacau-capitala-rezistentei-si-victoriilor-intregirii-nationale/ de
Gheorghe Baltatescu, Bacău- Capitala rezistenţei şi victoriilor întregirii naţionale.
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Datorită

apropierii de linia frontului, în Bacău şi în regiunile
erau comasate unităţile de rezervă, depozitele armatei,
numeroase spitale militare, dar şi comandamente ale unor mari unităţi ruse care
luptau alături de armata română. De asemenea, tot în această zonă îşi va
desraşura o mare parte din activitate Misiunea Militară Franceză 13 •
Încă de la intrarea României în război, la lupte au participat şi unităţile
militare care îşi aveau garnizoana la Bacău. Este vorba de regimentele 27
Infanterie, Regimentul 67 Infanterie (constituit la 14 august 1916), Regimentul
12 Artilerie şi 17 Artilerie (ultimele două formând Brigada 8 Artilerie). Toate
aceste unităţi au participat activ la lupte, dând dovadă de eroism şi spirit de
sacrificiu. Astfel, Regimentul 27 Infanterie a fost una dintre unităţile militare
care s-au remarcat în mod deosebit în timpul luptelor din Primul Război
Mondial, fapt pentru care drapelul regimentului a fost decorat, prin Înaltul
Decret Regal nr. 4315 din 22 octombrie 1920 cu Ordinul "Mihai Viteazul" clasa
a III-a.
Dintre eroii acestui regiment băcăuan amintim doar doi ofiţeri, ambii
decoraţi, pentru fapte deosebite de arme, cu Ordinul "Mihai Viteazul" clasa a
III-a: sublocotenentul Iosif. C. Ciobanu şi pe locotenentul (pe atunci) Mihail
Văgăunescu. Cel din urmă, după război, se afirmă în viaţa comunităţii
băcăuane, ocupând diverse funcţii şi demnităţi: prefect, deputat, primar. O
lungă perioadă de timp a fost preşedintele Societăţii Mutilaţilor de Război, iar
ca primar s-a preocupat de memoria camarazilor săi prin amenajarea Cimitirului
Eroilor de pe strada Constanţei. 14
înconjurătoare

Eroi ai Bacă ului 15

Un exemplu elocvent de eroism îl oferă sergentul Gheorghe Donici.
Veteran al Războiului de Independenţă, se înrolează voluntar şi în Primul
Război Mondial, la vârsta de 67 de ani, căzând eroic împreună cu Escadronul 3
al Regimentului 9 Roşiori în şarja de la Robăneşti.
Colonelul Procopie Strat din Regimentul 16 Infanterie "Suceava" şi
sublocotenentul Gheorghe Glod din Regimentul din Regimentul 24 Infanterie
Tecuci. Ambii eroi originari din judeţul Bacău au fost decoraţi cu Ordinul
"Mihai Viteazul" pentru faptele de arme din Primul Război Mondial (două
străzi din Bacău poartă numele aceastor doi eroi). Numărul băcăuanilor căzuţi
în Războiul pentru Întregirea ţării este unul foarte mare, practic neexistând
localitate care să nu-şi fi adus obolul de sânge pentru realizarea dezideratului
naţional.

13

Ibidem.
Ibidem.
15
Ibidem.
14
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Locotenentul aviator Vasile Niculescu a efectuat, în data de 23 noiembrie
1918, un zbor de o însemnătate uriaşă, pentru România. Însoţit de căpitanul
Victor Precup, s-a deplasat, pe calea aerului, în condiţii foarte grele, cu un avion
fragil, de la Bacău până la Blaj, pentru a duce corespondenţa dintre Guvernul
României (aflat la Iaşi) şi Consiliul Naţional Român Central (din Transilvania).
Pe parcursul zborului, piloţii au avut de îndurat, la altitudine, temperaturi
extreme, de până la -40 de grade Celsius. Zborul dintre Bacău şi Blaj a durat
două ore şi un sfert, la o altitudine de 2600 de metri. Aparatul de zbor Farman
F40 a aterizat la Blaj, nu departe de Câmpia Libertăţii, după care cei doi
aviatori au pornit către Palatul Mitropolitan, pentru a preda documentele.
Acolo, Consiliul Naţional Român s-a întrunit şi a decis ca la Alba Iulia să
fie convocată Marea Adunare Naţională, la 1 decembrie 1918, pentru
înfăptuirea minunatului act al Unirii Transilvaniei cu România, încununarea
unui vis de veacuri al românilor!
În dimineaţa zilei de 24 noiembrie 1918, la decolarea aparatului de zbor
care urma să facă drumul de întoarcere, către Moldova, locotenentul Vasile
Niculescu şi căpitanul Victor Precup au transportat acte oficiale de mare
importanţă pentru înfăptuirea actului Unirii, care trebuiau să ajungă la Iaşi, unde
Guvernul şi Regele aşteptau vestea mult dorită: hotărârea entuziastă de unire a
Transilvaniei cu România ... O unire pentru totdeauna!
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TRAIAN VUIA (1872-1950). ACTIVITATEA SOCIALPOLITICĂ ŞI LUPTA SA PENTRU UNITATEA
NAŢIONALĂ A ROMÂNILOR
Dr. Adrian DEHELEANU
Traian Vuia ( 1872-1950). The social, political and diplomatic fields activity
and his contribution to the national unity of Romanians
Abstract
Placed in the Pantheon of the prominent and courageous personalities of
aviation, Traian Vuia has, at the same time his place in history, belonging to the great
patriotic Romanians, whose politica! and social thinking, solid knowledge in many
fields, and untiring brilliant activity were dedicated to the Great Union on 1 December
1918, and to the sanctification of the international acceptance of this historic act in the
Paris Peace Conference in 1919-1920. This man of genius with an impressive status
and international amplitude was born a Romanian, and the Romanian nation has the
ethical duty to regard him highly and to piously defend him. Glorifying Traian Vuia
does not mean only to pay homage to one man, but to the whole creative collective.
Besides his scientific activity which would consacrate him !ater, and not without
difficulty, as one of the greatest inventors of the 20 th century, Traian Vuia also had a
rich social-politica! activity. Being grown up and educated on the background of the
general effort to cultivate the national solidarity and freedom, Vuia constantly dealt
with the sense and direction of evolution of the world he lived in, the fate of appressed
peoples, mainly ofhis own people, always finding the opportunity to show his opinions
whenever the historical backround asked for it.
Keywords: World War 1, Great Union, 1 December 1918, Banat county, Peace
Conference, Paris.

în domeniul ştiinţei şi tehnicii, Traian Vuia a
o bogată activitate social-politică.Traian Vuia a fost un militant
fervent pentru drepturile poporului român. A fost deosebit de bine informat în
domeniile istoriei, sociologiei, statisticii şi demografiei, filozofiei, politicii,
dreptului internaţional şi diplomaţiei. Cunoscător al limbilor franceză, latină,
germană, engleză, italiană, sârbă şi maghiară,Vuia a avut acces nelimitat la
documentaţia istorică, filosofică, la presa scrisă internaţională, la dialogul cu
cele mai importante personalităţi politice şi diplomatice din Franţa, Marea
Britanie, Statele Unite, Germania, Austria, Italia, Cehoslovacia, Serbia,
Slovenia, Polonia etc. Fiind unul dintre oameni preocupaţi de aviaţie şi
implicaţi în domeniul zborului mecanic din Franţa, Traian Vuia era cunoscut
Pe

lângă preocupările

desfăşurat şi
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prin intermediul publicaţiilor, de cele mai influente personalităţi din sfera
politicului, diplomaţiei, tehnicii, ştiinţei şi culturii, a mediului universitar,
jurnalisticii, asociaţiilor şi cercurilor elitiste pariziene - cu toţii dornici să
cunoască progresele din domeniul începutului aeronauticii găzduite de Paris,
oraşul Luminilor 1•
Acest mediu propice influenţelor pentru demersurile româneşti în ţara
sprijinitoare a cauzei noastre naţionale de întregire a teritoriilor aflate sub stăpâ
nire străină, a fost constant şi fructuos valorificat inclusiv de Vuia, în calitatea
sa de constructor-strateg al relaţiilor internaţionale, în echipă cu ilustre personalităţi, precum Ion I.C. Brătianu, Take Ionescu, Alexandru Vaida-Voevod,
Nicolae Titulescu, Caius Brediceanu, Ioan Cantacuzino etc., implicate în pregătirea Marii Uniri din 1918 şi în consfintirea acesteia în actul final al Conferinţei de Pace de la Trianon. În împrejurările menţionate, hotărâtoare pentru
România, Traian Vuia a des:Iaşurat o activitate intensă şi eficientă, dar puţin
cunoscută în societatea românească, de ieri şi de azi. 2
În pregătirea a ceea ce avea să se înfăptuiască la 4 iunie 1920 prin
semnarea, inclusiv de către Ungaria, a recunoaşterii Unirii de la 1 Decembrie
1918 şi a consfinţirii graniţelor României, ale Austriei şi ale regatelor Serbia,
Croaţia, Slovenia şi Cehoslovacia, Traian Vuia - cunoscător în profunzime al
situaţiei din Banat şi Transilvania, precum şi din România -, posedând serioase
cunoştinţe de drept internaţional, despre doctrinele politice şi economice, dotat
cu un simţ politic pragmatic şi dublat de o intuiţie şi o logică solidă, specifică
oamenilor de ştiinţă şi tehnică, marele inventator român a exprimat, cu spirit
critic realist şi intransigent, opiniile sale, neîncătuşate, asupra gravelor şi
importantelor probleme care stăteau în faţa frontului de luptă pentru realizarea
unităţii naţionale şi teritoriale. Curajos expuse, alegaţiunile sale au văzut lumina
tiparului în presa de limbă română din Banat, Transilvania şi România,
respectiv în cea de limbă franceză din Franţa, principalele publicaţii fiind
"Drapelul" (Lugoj), "Viaţa socială" (Bucureşti), "Orizontul" (Bucureşti),
"Sămănătorul" (Braşov), "Luceararul" (Timişoara), "Fruncea" (Timişoara), "La
Transylvanie" (Paris) şi "La Roumanie" (Paris) - primul articol apărând la
Lugoj în "Drapelul" (190 1). Un rol deosebit de important 1 a jucat studiul său
intitulat "Le Banat (Timishana)", apărut la Paris în 1918, sub forma unei
broşuri, difuzată în cancelariile europene, precum şi în cele din Statele Unite,
fiind pusă pe masa Conferinţei de Pace de la Paris. Broşura conţine argumente
statistice solide, extrase din datele oficiale maghiare şi austriece, precum şi o

Traian Vuia, Realizarea zborului mecanic. Mărturii, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1945, sub
îngrijirea lui C. Nedelcu, p. 15.
2
Aurel Păuncu, Unde s-a născut Traian Vuia?, în "Caiet literar-artistic" al Cenaclului "George
Gârda", Făget, 1883, p.76- 79.
1
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hartă, ambele doveditoare ale dreptului românilor la autodeterminare, la alipirea
Banatului şi Transilvaniei la ţara mamă3 .
Traian Vuia a fost savantul care a contribuit la îmbogăţirea patrimoniului
universal de gândire şi creaţie, la realizarea primilor paşi în aviaţie, adăugându
i-se numele, totodată, la importantul şir de personalităţi ale vremii care au
crezut în democraţie şi care au militat pentru instaurarea ei în Europa şi în lume.
Statura sa intelectuală, de doctor în drept, cu serioase cunoştinţe tehnice şi de
fizică, a fost dublată de o moralitate şi modestie ieşite din comun. De asemenea,
studiase serios multă filozofie şi sociologie. Preferaţii săi erau: Herbert Spencer,
filozof, sociolog şi psiholog englez; Spinoza, pe care l-a studiat în latină şi
Hegel, în germană. Trebuie precizat că în 1901 obţine la Budapesta titlul de
"doctor în drept" însoţit de distincţia academică "magna cum laude" cu teza
intitulată "Militarism şi industrialism, regimul de status şi contractus". În
disertaţia sa de doctorat, ideile originale, avangardiste pentru primul an al
secolului al XX-lea, sunt consecvent continuate într-o serie de articole pe care
le publică4 .
Până la plecarea sa în Franţa, Traian Vuia a participat cu interes şi dăruire
la activităţile culturale şi artistice ale românilor lugojeni. Contemporanul său,
Tiberiu Brediceanu, îşi aminteşte de însufleţirea cu care participa Traian Vuia la
activităţile organizate la Casina română din Lugoj, unde deseori ţinea
conferinţe, susţinute de obicei liber. Despre o conferinţă susţinută de Traian
Vuia aflăm şi din ziarul "Drapelul" din 11 şi 13 februarie 1902. Traian Vuia a
vorbit peste o oră "Despre micile industrii" în faţa unui public numeros, adunat
la Şcoala confesională română din Lugoj, făcând istoricul acestor îndeletniciri,
"arătând factorii cari contribuie azi la decadenţa acestor ramuri importante ale
industriei mici şi a schiţat remediile" 5•
Fiind ales ca secretar al "Astrei", despărţământul Lugoj, deseori se deplasa în diferite localităţi de pe raza despărţământului lugojan pentru adunările
generale şi pentru diferitele manifestări culturale organizate de "Astra". Mai
târziu, Traian Vuia îşi aminteşte cu nostalgie despre o astfel de deplasare, din
februarie 1900, la Belinţ, împreună cu dr. George Popovici şi Coriolan
Brediceanu. Problema naţională era preocuparea majoră care îi anima pe
intelectualii români lugojeni, de aceea discuţiile se avântă pe acest teren. Lui
Traian Vuia îi revine în minte, după aproape 37 de ani, acea discuţie din tren:
"Eram singuri în compartiment. Puteam discuta liberi chestiunile cele mai
delicate ale noastre. S-a adus pe tapet chestia naţională. Drul G. Popovici

Ioan lancovachi, Ion Cojocaru, Traian Vuia. Viaţa şi opera, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
1988, p. 65.
4
Biblioteca Academiei Române, Manuscrise. Arhiva Traian Vuia, ms. 1-6, f. 17.
5
Emeric Lay, Ioan Cipu, Traian Vuia, elev al gimnaziului din Lugoj, în "Caiet literat artistic" al
Cenaclului "George Gârda" Făget, 1958, p. 98-104
3

Bucureşti,
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deplângea soarta noastră vitregă şi nu putea intrevedea o soluţie, care ne-ar
scoate din halul în care ne zbăteam; îşi exprima temerea, că stânjeniţi până la
extrem să nu compromitem prin vreo acţiune nesocotită rodul atâtor suferinţe.
La reflecţia mea, că soluţia chestiei naţionale va fi alipirea noastră de patria
mamă, că această evoluţie a principiului de naţionalitate nici o putere
omenească nu o poate împiedeca, că este o necesitate a evoluţiei, care a avut
punctul ei de plecare în evenimentele mari de la sfârşitul secolului al 18-lea şi a
cărei ciclu nu s-a terminat. Protopopul întorcându-se spre Brediceanu, a cărui
ochi se iluminaseră la reflecţiile mele, - el iubea foarte mult tineretul - îi zise:
«Cât de bine este să fii tânăr, poţi trăi în iluzii atât de frumoase». Brediceanu,
punând mâna pe umărul meu drept replică: «Prin gura ăstora vorbeşte viitorub).
După această întâmplare am observat că a devenit mai intim şi îmi destăinuia
cele mai adânci secrete ale sufletului său. Devenisem confidentul lui; îmi
mărturisea multe lucruri, ce nu avea obiceiul să le spună nimănui" 6 .
În timpul cât Traian Vuia a trăit la Lugoj, acest oraş ocupa tot mai mult o
poziţie centrală a acţiunilor politice ale românilor bănăţeni, poziţie pe care o
deţinuse Timişoara care, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, era centrul
economic şi cultural al Banatului. Din nefericire, înspre sfârşitul secolului al
XIX-lea, oraşul Timişoara este puternic maghiarizat. Intelectualitatea română
progresistă din Banat aderase cu încredere la politica imprimată acestei
provincii româneşti de Alexandru Mocioni şi apoi de Coriolan Brediceanu, care
viza o nouă ordine prin care să permită triumful principiului naţionalităţilor şi
fiecare popor din cadrul monarhiei austro-ungare să aibă libertatea de a-şi hotărî
singur soarta. Una din modalităţile cele mai eficiente de afirmare a ideilor în
timpul acela era presa. Românii bănăţeni au susţinut cu mari sacrificii publicaţii
precum "Luminătorul" ( 1880-1893) şi "Dreptatea" (1894-1897), care apăruseră
la Timişoara. Însă numeroasele procese de presă soldate cu înrobitoare amenzi
şi condamnări la ani grei de temniţă a lui Valeriu Branişte şi apoi al urmaşului
acestuia, George Condrea, au făcut imposibilă continuarea apariţiei
"Dreptăţii" 7•
În 1901, Valeriu Branişte este din nou în fruntea unui organ de presă în
Banat, "Drapelul", dar de data aceasta la Lugoj. În jurul "Drapelului" s-au
adunat cei mai activi fruntaşi a românilor din Banat. Traian Vuia s-a alăturat cu
entuziasm la efortul intelectualilor români bănăţeni de a face din coloanele
ziarului "Drapelul" o tribună de luptă pentru libertatea naţională. Chiar din
primul an de apariţie a ziarului, Traian Vuia îşi inaugurează seria de articole cu
cel intitulat "Capitalismul internaţional şi ideea naţională" şi studiul politic
intitulat "Viitorul". În anii următori continuă seria de articole cu un conţinut
6

Biblioteca Academiei Române, Manuscrise Arhiva Traian Vuia, ms. 6-8, f. 45.
Elena Boruga, Traian Vuia. 1872- 1950. Studiu monografie şi catalog, Ed. Mirton, Timişoara,
1999 p. 76.
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variat, dar în special vizând situaţia politică din zonele de influenţă locuite de
români. Prin articolele sale publicate în "Drapelul", atât în timpul cât a stat la
Lugoj, cât şi după plecarea sa la Paris, în vara anului 1902, Traian Vuia
dovedeşte o preocupare permanentă de a demonstra opiniei publice că Imperiul
Austro-Ungar se afla în plină criză, atât pe plan economic, cât şi politic, criză
care îi va provoca pieirea, ducând la eliberarea popoarelor asuprite din acest
imperiu8.
Putemicele contradicţii politice din imperiul dualist, care se compunea
"dintr-un şir de naţionalităţi în contra hegemoniei, colo germane, ici maghiare",
erau întreţinute de măsurile luate de clasele conducătoare austro-ungare, care,
neţinând seama decât de interesele lor, au îngrădit, prin diferite legi, orice
posibilitate de afirmare liberă a popoarelor asuprite. Traian Vuia arată că
ignorarea principiului de naţionalitate constituie un anacronism, deoarece acest
principiu a emancipat toate popoarele şi a devenit un adevărat cult laic,
dominând istoria modernă. "Principiul de naţionalitate duce înainte popoarele,
cari ţin cont de el, le măreşte şi le asigură victoria... Cine încearcă a-l
comprima, îi măreşte puterea. Din ce ne nisuim mai tare a-1 stăpâni, cu atât mai
tare îi creşte violenţa. Acesta e un fapt al evoluţiei generale, pe care nimeni nu o
poate opri şi orice rezistenţă e un anachronism. Acest principiu îşi are baza şi
izvorul în cele mai nobile cuceriri, în cele mai mari revindicaţiuni, cu cari se
făleşte epoca modernă - egalitatea, suveranitatea poporului, regimul
constituţional şi parlamentar, descoperirile ştiinţei, difuzia luminii, cultura
filologiei şi a literaturii. Mişcările naţionale au deci rădăcina lor în tot ce
constituie caracterul deosebit al societăţii actuale ... Urmează deci, că pentru a le
opri trebuie să oprim orice progres şi să mânăm îndărăt popoarele în evul
mediu. Aceia, cari prin un regim absolut de orice formă cred a-1 putea sufoca,
comit un anachronism. Acest proces dizolvă imperiile cu popoare subjugate. A
dizolvat şi continuă să dizolve Turcia şi va dizolva Imperiul Austro-Ungar"9.
În privinţa rezolvării problemei naţionale din Imperiul Austro-Ungar,
Traian Vuia îşi exprimă neîncrederea într-o rezolvare fără "grave crize",
înţelegând prin aceasta o mişcare revoluţionară. Seria de anacronisme existente
în imperiul dualist, menţinute prin legea presei, legea electorală, nerespectarea
principiului de naţionalitate, măsurile pe plan economic care se apropie de cele
din evul mediu vor cauza descompunerea acestui imperiu. Traian Vuia remarcă
faptul că "maghiarii au adoptat în întreg toate principiile politicei austriece din
trecut, pe cari le-au detestat întotdeauna, când a fost vorba de naţionalitatea
lor". Însă "Popoarele, cari ţin cont de progresul omenimei, cresc şi triumfează,
iar acelea, cari apără şi susţin instituţiile trecutului, în butul unui succes aparent,
8
9

Elena Borunga, Traian Vuia ... , p. 80.
Ibidem, p.86.
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slăbesc şi decad. Prudenţa ne cere să nu facem niciodată pentru alţii legi, pe cari
nu le-am accepta noi înşine. Maghiarii se laudă cu forţa, istoria însă ne
demonstrează la ce lamentabile dezastre poate reduce omenirea ambiţiunea
unită cu forţa, ei au uitat cu totul maxima lui Deak «dacă voiţi să fiţi liberi,
~mcepeţ1. a fi1 d repţ1. »" 10 .
Într-o altă serie de articole, dedicate revoluţiei populare din Rusia,
declanşată la începutul anului 1905, Traian Vuia face o serie de analogii cu
situaţia politică din monarhia austro-ungară. El atrage atenţia asupra faptului că
despotismul birocratic din Rusia, pentru a-şi putea păstra puterea, a împiedicat
orice activitate independentă şi a centralizat viaţa naţională a diferitelor popoare
sub lozinca panslavismului şi panrusismului, iar maghiarii au introdus ideea de
stat unitar maghiar. Traian Vuia arată că atât "în Rusia, ca şi la noi, există o
chestie mai profundă, mai gravă, această chestie e chestia naţională. Rusia nu e
o ţară omogenă, iar libertatea pe lângă sufocarea vieţii naţionale a unei serii de
popoare diferite, nu se poate nici imagina. Să presupunem, că s-ar introduce azi
în Rusia o viaţă constituţională, numai decât ar reapărea chestia polonă, ruteană,
armeană, finlandeză etc ... Când am zis că revoluţia actuală din Rusia are pentru
noi un interes deosebit, m-am gândit la chestia naţională. Libertate politică rară
libertate naţională e un non-sens ... Dacă am aflat deci de bine a trata pentru
onor, cititori ai «Drapelului>> despre revoluţia din Rusia, nu am făcut aceasta
pentru a face politică europeană, ci pentru a furniza un exemplu viu, că chestia
politică şi cea naţională sunt una, indivizibilă şi inseparabilă". Şi "Am făcut
aceasta pentru cititorii «Drapelului» cu atât mai vârtos, că jurnalul nostru
accentuează neobosit, că crizele din Ungaria nu pot fi rezolvate până când
chestia naţionalităţilor e eliminată din programul soluţiunilor. Am aflat deci
necesar, de a da o nouă probă acestui mare adevăr preconizat prin gazeta
noastră şi prin exemplul unuia dintre cele mai puternice imperii ... " 11 •
Despre încercarea ţarului de a da anumite reforme, părerea lui Traian
Vuia este că "azi în Rusia o reformă bună e imposibilă rară suprimarea
completă a legilor actuale ruse, cari conferă azi amploiaţilor o putere
discreţionară neresponsabilă". Ori "Acei cari cunosc dezvoltarea din urmă a
Rusiei, ştiu prea bine cum s-au schimbat legile şi adus noui legi. Şi ca exemplu
mai clar nouă, cari suntem scoşi din cadrele constituţiei, ştim cum am fost
fericiţi cu legi aduse despre noi fără noi". Traian Vuia dă ca exemplu faptul că
autorităţile poliţieneşti, folosindu-se de un ukaz, judecă fără drept de apărare şi
astfel au trimis în Siberia pe toţi acei care nu le plăceau. Despotismul birocratic
- poliţia, armata, marina, marii duci, funcţionarii - pe lângă faptul că deţine
10

George Lipovan, Traian Vuia, realizatorul zborului mecanic, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1956,

p. 48.
11

Eugenia Glodaru, Asociaţiile culturale ale tineretului studios român din Monarhia
1860- 1918, Cluj- Napoca, 1998, p. 72
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puterea în stat, tinde spre avuţia ţării, adevăratul său scop. Şi din nou Traian
Vuia recurge la asemănări între cele două imperii: "Ce ar face la noi droaia de
gentry scăpătaţi şi veniţi din cele patru unghiuri ale ţării, cari ocupă azi toate
posturile administrative şi judiciare, dacă egala îndreptăţire a naţionalităţilor ar
fi de fapt recunoscută? Spre a putea menţine această ordine, a trebuit să
sugereze maselor mari oarbe panmaghiarismul, ideea de stat unitar maghiar. În
ultima analiză nu e nici asta alta, decât o chestie de pâne" 12 •
Preocupările lui Traian Vuia privind evenimentele politice din Imperiul
Austro-Ungar şi, mai ales, asupra luptei românilor bănăţeni pentru drepturi
politice, reies şi din corespondenţa sa din perioada de dinainte de Primul Război
Mondial. Partizan al activismului, Traian Vuia salută cu satisfacţie evoluţia
Partidului Naţional Român spre adoptarea tacticii "noului activism", sancţionată
prin programul adoptat de conferinţa de la Sibiu, din 1905, a partidului. Pe
această bază programatică, P.N.R. va reintra în lupta electorală, obţinând unele
succese. Victoria românilor bănăţeni în alegerile pentru Dietă din 1906 1-a
bucurat mult pe Traian Vuia, aşa cum reiese dintr-o scrisoare adresată
filologului Iosif Popovici: "M-am bucurat foarte mult de succesele alegerilor, la
persecutări trebuie să ne aşteptăm, succese rară jertfe abia poate arăta lumea şi
cu câte succesul mai mare, cu atât sunt şi jertfele mai considerabile. Nici nu se
poate altcum, atotputernicii zilei cu greu se vor împrieteni cu ideea că şi valahii
să fie de acum înainte întrebaţi când e vorba de croirea sorţii lor. Progresul însă
e fatal şi mătură din cale, asemenea unui torent, pe aceia care i se opun". Aşa
cum a prevăzut Traian Vuia, că "la persecutări însă trebuie să ne aşteptăm",
aceste succese electorale au fost urmate de măsuri drastice luate de guvernan}i
pentru a împiedica pătrunderea naţionalităţilor în parlamentul de la Budapesta 1 •
După redobândirea Alsaciei şi Lorenei, Franţa era pusă, în opinia lui
Vuia, în situaţia de a înţelege cel mai bine că menţinerea imperiului austroungar, prin autonomie sau prin federalism, nu poate satisface pretenţiile
popoarelor asuprite din interiorul lui. După instituirea dualismului, prin legile
din 1868, se garanta evoluţia culturală şi politică liberă a naţiunilor, altele decât
cea maghiară. Niciodată aceste legi nu au fost respectate. Aşa, de pildă,
argumentează Traian Vuia, "istoria ultimilor cincizeci de ani ai Croaţiei şi
Slovaciei este o serie neîntreruptă de proteste contra violării autonomiei. Pe
deasupra, această autonomie şi legea fundamentală 1-au împiedicat oare pe
Francisc Iosif de a mobiliza pe sârbo-croaţi, pe polonezi, pe români şi de-ai
arunca contra tuturor ţărilor care refuză să recunoască dominaţia prusiană? Se
poate presupune - continuă Vuia- că dinastia care a conceput ca principiu al
său de dominaţie «divide et impera» se va inspira de acum încoace de principiul
12
13

Ion Iancovichi, Ion Cojocaru, op.cit., p. 114.
Vasile Dudaş, Voluntarii Marii Uniri, Ed. Augusta, Timişoara, 1996, p. 98.
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justiţiei?". În privinţa federalismului, ca soluţie de menţinere a imperiului,
propusă

doar de unele fracţiuni politice din ţările aliate, Traian Vuia arată că nu
se potriveşte cu organizarea şi administraţia feudală a regimului dualist pentru
care toata~ puterea se concentra m zona aristocraţiei•14 .
Contradicţiile dintre blocurile politico-militare, Tripla Alianţă şi Tripla
Înţelegere (Antanta), s-au amplificat. În acest sens, Franţa şi Germania "îşi
numără fiecare unitate de putere - afirmă Traian Vuia- şi îşi vor număra odată
şi dinţii, căci ele se vor folosi în ora răfuielii, atât de sălbatică promite ea a fi".
Prevăzând izbucnirea marii conflagraţii, în care vor fi antrenate, în primul rând,
ţările Europei, Traian Vuia se gândeşte, cu multă speranţă, la faptul că după
război, bătrânul continent va deveni o nouă Europă, cu o politică democratică,
în concordanţă cu aspiraţiile popoarelor ei. În articolul său din 1914, intitulat
"Criza politică europeană", Vuia arată că este vorba despre o criză politică şi
economică generală, determinată de "nefericita organizare politică a Europei
care chiar în statele cele mai mari şi prin unpare mai hotărâtoare în viaţa
popoarelor din Europa este astfel alcătuită încât numai la aparenţă serveşte
interesele naţiunilor, de fapt stă în slujba altor interese. Pentru susţinerea acestor
alte interese este indispensabilă asmuţirea popoarelor întreolaltă şi dominarea
tuturor prin molohul militar". Popoarele sunt împovărate de cheltuielile
militare, iar analistul politic Traian Vuia consideră că acestei stări de lucruri "i
se va pune capăt chiar prin molohul militar în forma unui război european, în
urma căruia se va ridica de sine în Europa o organizaţie politică democratică
corespunzătoare intereselor neamului". Căci, aşa cum afirma el în 1903,
"destinul omenirii pare a fi udat căile progresului cu sânge" 15 .
În contextul asperităţilor între statele europene şi al politicii de pregătire
a stării de beligeranţă care a condus la marea conflagraţie mondială, ilustrul
nostru compatriot bănăţean, posesor al unor vaste şi profunde cunoştinţe politice şi de drept internaţional, s-a implicat în lupta pentru drepturile naţiunii
române, judecând situaţia existentă şi apreciind că destrămarea lmperiilor
Austro-Ungar şi Ţarist este obiectivă, creând condiţii favorabile eliberării
provinciilor româneşti şi alipirii lor fireşti la România. Trebuie precizat că
neutralitatea României, în vâltoarea marii conflagraţii, era o soluţie provizorie,
o etapă necesară pe calea încheierii alianţei cu Antanta care promitea sprijinul
pentru unirea cu România a provinciilor româneşti aflate în chingile monarhiei
austro-ungare, măcinată în acele timpuri de o criză profundă, fără soluţii de
ieşire 16 •
A

0

0

Ştefan Pascu, Făurirea statului naJional unitar român, II, Ed. Academiei Române, Bucureşti,
1983, p.27.
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Drapelul, an XIX, nr. 97 din 25 septembrie 1919.
16
Elena Borugă, Activitatea lui Traian Vuia pentru Unire( 1918- 1919), în" Tibiscus- Istorie",
V, 1978, Timişoara, p. 362.
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Spirit vizionar, Traian Vuia a argumentat convingător că finalitatea stării
de lucruri din din imperiu este eliberarea necondiţionată a popoarelor înjugate,
în acelaşi timp, fiind convins de necesitatea alianţei cu puterile Antantei, Traian
Vuia se află în fruntea emigraţiei române din Franţa şi înfiinţează, la 30 aprilie
1918, Comitetul Naţional al Românilor din Transilvania şi Bucovina, fiind
numit preşedintele acestuia. Ulterior a îndeplinit şi poziţiile de vicepreşedinte şi
secretar general al Comitetului. Mai mult, în timpul Primului Război Mondial,
Vuia a lucrat în cadrul Biroului de Investiţii al Ministerului Apărării Naţionale
din Franţa, valorificându-şi cunoştinţele tehnice la realizarea unor noi arme şi la
perfecţionarea celor existente. În această perioadă, el elaborează un manifest
adresat ostaşilor români, sârbi, cehi şi slovaci înregimentaţi în trupele austroungare, mobilizându-i la refuzul vărsării de sânge pentru o cauză străină
intereselor lor şi care se va întoarce ca un bumerang împotrivă-le. Manifestul,
multiplicat, a fost lansat de avioanele franceze în teatrul de operaţiuni de pe
frontul italian. În conţinutul său, manifestul îndemna ostaşii să militeze pentru
libertate, pentru descătuşarea popoarelor lor din chingile imperiale 17 •
În declaraţia dată publicităţii, Comitetul Naţional al Românilor din
Transilvania şi Bucovina exprima aserţiunea eliberării de sub dominaţie,
chemând pe toţi românii la o acţiune solidară în vederea atingerii ţelului
naţional: unirea tuturor provinciilor româneşti cu ţara. În funcţiile pe care le-a
deţinut în cadrul Comitetului, Traian Vuia a desfăşurat o amplă şi salutară
activitate de organizare a unor "legiuni de voluntari" transilvăneni şi de
constituire a unui comitet unic al românilor stabiliţi în Franţa şi Italia, iniţiativă
agreată de guvernul şi comandanţii militari ai Franţei. Mai trebuie remarcat
faptul că în vederea organizării unităţilor de voluntari care să lupte împotriva
Puterilor Centrale, guvernul român a sprijinit iniţiativa prin trimiterea la Paris,
spre finele anului 1917, a unui grup semnificativ de intelectuali, din Regat şi
Transilvania, format din 30 de universitari şi 40 de parlamentari. Din rândul
acestora reţinem următoarele notabilităţi: dr. Nicolae Lupu, Simion Mândrescu,
Dumitru Drăghicescu, Traian Lalescu, dr. Thoma Ionescu (fratele diplomatului
Take Ionescu), Toma Stelian, Orest Tafrali, C. Banu, Jean Th. Florescu etc. 18 •
Treptat, în sânul P.N.R. încep să apară disensiuni, care au dăunat mişcării
naţionale. Acestea izvorau şi din ambiţii personale şi exprimau adesea
inconsecvenţă de principii, fapt surprins foarte bine de Traian Vuia într-o altă
scrisoarea, adresată tot lui Iosif Popovici: "Mi se pare că politica noastră nu e
totdeauna condusă cu spirit consecvent ci e condusă mai mult de sentimente,
rancune personale, chiar şi meschine, josnice şi naive, şi e lipsită de vederea în
viitor. N-avem încredere în noi înşine, piatra fundamentală a succesului.
17
18

Ibidem, p. 363.
Ibidem.
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au o putere mare asupra noastră. Nu
continui şi nu avem curaj decât în momente de tot grave".
Aprecierile acestea critice, referitoare la unele orientări, de moment, lipsite de
viziune în viitor, din politica românilor transilvăneni, dovedesc înaltele principii
etice ale lui Traian Vuia, spiritul său intransingent, capacitatea de gândire
înnoitoare, lupta sa patriotică înaripată de un ideal măreţ, pentru înfăptuirea
aspiraţiei de veacuri a poporului nostru: unitatea naţională.În preajma izbucnirii
Primului Război Mondial, Traian Vuia, prevăzându-i declanşarea, îşi exprima
speranţa că în urma acestuia "se va ridica de sine în Europa o organizaţie
politică democratică corespunzătoare intereselor neamurilor" 19 •
La Paris, în 17 ianuarie 1918, apare primul număr al săptămânalului "La
Roumanie", organ de presă destinat apărării drepturilor româneşti, care ulterior
devine "organ săptămânal al unităţii naţionale române" şi care îşi încetează
apariţia în iunie 1919. Publicaţia este condusă de politicianul Paul Brătăţanu,
fost senator şi membru al Partidului Naţional Român, şi de deputatul Constantin
Banu, având drept colaboratori prestigioşii ziarişti Constantin Mile şi Emil D.
Fagure. În cuprinsul paginilor ei, regăsim numele lui Traian Vuia exprimânduşi opiniile solid elaborate vizând drepturile românilor oprimaţi din Imperiul
Austro-Ungar, protestând faţă de condiţiile grele, economice şi teritoriale,
impuse României de Pacea de la Bucureşti (7 mai 1918) ş.a. Traian Vuia a
cunoscut şi cultivat personalităţi de seamă ale emigraţiei cehe, slovace, sârbe,
poloneze etc. aflate în capitala Franţei. Printre ei se numără Eduard Benes,
ministru de externe al Cehiei, reprezentant al emigraţiei cehe şi şef al delegaţiei
la Conferinţa de Pace, ulterior premier şi preşedinte al Cehoslovaciei. Vuia
participă la conferinţele acestuia organizate la Paris şi cunoaşte pe Roman
Dmovski, cel care a avut o importantă contribuţie la refacerea statului polonez,
şef al delegaţiei la Conferinţa de Pace, precum şi pe contele Luio Voinovici,
jurist şi publicist muntenegrean, fost secretar al cneazului Nicolae 1 Petrovici,
fost ambasador al Muntenegrului la Vatican şi delegat la Conferinţa de Pace de
la Londra(1913). Totodată, Traian Vuia era în bune relaţii cu Henry FranklinBouillon, deputat (din gruparea radical-socialistă), ministru de stat şi membru al
Comitetului de Război (1917), diplomat francez 20 •
Într-o notă a Ministerului Afacerilor Externe al Franţei din 8 iulie 1918,
cu privire la proiectul unei legiuni transilvănene, sunt atinse o serie de probleme
de care era preocupat şi Traian Vuia. În notă sunt sintetizate acţiunile românilor
din Franţa, Italia şi S.U.A., precum şi prezentarea succintă a personalităţilor
Suntem impulsivi

şi contingenţele

cunoaştem sforţările

Biblioteca Centrală de Stat, Bucureşti; Manuscrise, inv. 25 786.Scrisoarea este datată 20
iunie. Vezi şi Traian Vuia, Scrisori. Ediţie îngrijită de Dumitru Tomoni, Ed. de Vest, 2002, p.
39-40.
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Alexandru Porţeanu, Traian Vuia - militant social politic si patriot, în "Studii. Revistă de
istorie", Bucureşti, tom 26, nr. 411973, p. 771.
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româneşti care coordonau aceste acţiuni. Astfel, în Franţa sunt prezentaţi ca
ocupându-se de problemele transilvănene Drăghicescu, generalul lliescu şi
Traian Vuia. Remarca autorului notei referitoare la Traian Vuia este că: "Dl.
Vuia are avantajul că este transilvănean. El trece drept un bărbat capabil şi
serios". În Italia acţiona profesorul universitar Mândrescu, iar în S.U.A.,
părintele Lucaci. Neînţelegerile dintre diferitele grupări ale emigraţiei române,
foarte dăunătoare intereselor româneşti, sunt surprinse cu un subtil spirit de
observaţie. Se atrage atenţia că "Noi am avea tot interesul să crească puterea
politică a României, unde simpatiile pentru noi sunt aproape irezistibile şi care
oferă perspective excepţionale activităţii noastre politice şi economice". De
aceea, este de dorit ca eşecurile românilor să nu fie puse pe seama indiferenţei
Franţei. Propunerea este de a se sprijini constituirea unui comitet "pur
transilvănean" care să reunească "pe domnii Mândrescu, Vuia, Lalescu, Ursu,
Stoica şi părintele Lucaci". În felul acesta "Este poate singurul mijloc care
rămâne pentru a ajunge la constituirea unui organism unic, care ar opera în toate
ţările Antantei şi de a pune capăt situaţiei anormale care rezultă din felul cum
sunt tratate afacerile transilvane în Italia de Mândrescu, în Franţa de
Drăghicescu etc., între aceste diverse personalităţi existând o ostilitate
declarată". Astfel, când acest comitet ar începe să funcţioneze nu ar exista
piedici înaintea formării unui "Comitet al unităţii române". În încheierea notei
se specifică faptul că rămâne la latitudinea ministerului de a considera util să
înceapă negocierile cu guvernul italian "pentru a obţine ataşarea la această
legiune a tuturor sau numai a unei părţi din prizonierii români capturaţi de
aliaţii noştri" 21 •
În toamna anului 1918, Imperiul Austro-Ungar intră în descompunere ca
urmare a luptei neobosite a popoarelor oprimate de aici. În aceste condiţii,
unităţile militare preconizate de Traian Vuia n-au mai avut posibilitatea de a
intra în luptă şi datorită faptului că la 11 noiembrie 1918 se semnează
armistiţiu! între Germania şi Puterile Aliate. Pe lângă acţiunea îndreptată spre
organizarea unor detaşamente armate, Comitetul Naţional Român din Franţa a
dus o intensă activitate de propagandă în presă şi a organizat manifestaţii cu
prilejul unor sărbători naţionale franceze, cu scopul de a pleda pentru cauza
eliberării popoarelor din Imperiul Austro-Ungar 22 •
Din iniţiativa lui Traian Vuia, la 15 mai 1918, comitetul a editat revista
bilunară de propagandă "La Transylvanie", pusă sub patronajul unor personalităţi franceze ştiinţifice, politice şi militare, cu idei progresiste. Sunt
edificatoare numele următorilor: academician Paul Deschanel, preşedintele
Camerei Deputaţilor, devenit preşedinte al Franţei în 1920, Edouard Herriot,

21
22
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scriitor, şef al partidului radical-socialist, primar al Lyon-ului, D. Kerguezec,
deputat, Jean Cruppi, deputat, fost ministru, Henri Michel, senator, H. FranklinBouillon, deputat, Georges Lacour Gayer, academician, preşedintele
Comitetului Franco-Român, R. Georges Levy, academician, profesor la Şcoala
de Ştiinţe Politice, Emmanuel de Martonne, profesor de geografie la Sorbona,
Etienne Foumol, secretar general al Parlamentului interaliat, Mario Roques de
Martonne, G. Herve şi Albert Thomas, şeful mişcării socialiste. De-a lungul
apariţiei revistei, ideile ce o străbat vizează cu obstinaţie necesitatea eliberării
popoarelor opresate din imperiul austro-ungar, dreptul la autodeterminare şi
astfel, la constituirea statelor naţionale. În paginle revistei, Traian Vuia susţine
cu tărie, că provinciile româneşti aflate sub dominaţia Austro-Ungariei trebuie
mai întâi să-şi declare independenţa, iar apoi să consimtă liber la unirea lor cu
ţara-mamă. "Unirea - sublinia Vuia - poate avea loc doar în virtutea a două
acte: prin anexiune (adică încorporare prin violenţă) sau printr-un act de unire.
Actul de anexiune nu poate fi acceptat deoarece reprezintă un act unilateral şi
nu necesită consimţământul părţilor anexate, în timp ce "uniunea este un act
bilateral şi are două faze. Pentru ca o ţară să se poată uni cu alta, ea trebuie să
aibă posibilitatea să-şi exprime în mod liber voinţa sa", aşa cum sună principiile
preşedintelui Th.W. Wilson23 •
Într-un alt număr al revistei "La Transylvanie", Traian Vuia precizează că
nu poate concepe ca Antanta să nu ducă până la capăt nimicirea totală a militarismului prusac, arătând că "să învingi militarismul, dar sâ-i laşi mijloacele
pentru a se reface, este o întreprindere aşa de monstruoasă, că noi nu credem că
aceasta ar putea să fie scopul războiului Antantei". Sosirea la Paris, la 22 iulie
1918, a lui Take Ionescu, adept fervent al alianţei cu Antanta, a impulsionat
serios activitatea emigraţiei române. Împreună cu Nicolae Titulescu şi alţi
colaboratori se deplasează din capitala Franţei la Londra pentru întrevederi cu
premierul David Lloyd George şi cu emigraţia românilor din Transilvania, cu
George Moroianu care lucra la Foreign Office în domeniul problemelor
româneşti. La 3 octombrie 1918, ia fiinţă la Paris Consiliul Naţional al Unităţii
Române, prin reorganizarea Consiliului Naţional al Românilor din Transilvania
şi Bucovina, avându-1 ca preşedinte pe Take Ionescu, iar ca vicepreşedinţi pe
Vasile Lucaciu, Octavian Goga, dr. C. Angelescu şi Jean Th. Florescu. Din
Comitetul Consiliului făceau parte dr. 1. Cantacuzino, N. Titulescu, P.
Brătăţanu, Thoma Ionescu, T. Vuia, D. Drăghicescu, C. Diamandi, G.
Mironescu, S. Mândrescu, G. Moroianu, 1. Ursu, C. Miile, 1. Găvănescu, Sever
Bocu, Par- tenie Cosma, V. Stroescu şi alţii. Recunoaşterea oficială a
Consiliului Naţional al Unităţii Române are loc după cum urmează: la 12
octombrie 1918 de către Stephen-Jean-Marie Pichon, ministrul francez de
23
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externe; la 5 noiembrie de către Robert Lansing, secretarul de stat al Statelor
Unite ale Americii; la Il noiembrie de către contele Arthur James Balfour,
ministrul britanic de externe; la 22 noiembrie de către baronul Giorgio Sydney
Sonnino, ministrul de externe al Italiei. Consiliul a desfăşurat ofensive serioase
în plan politic pentru contracararea tentativelor de federalizare ale Imperiului
Austro- Ungar, respectiv de păstrare a Ungariei Mari 24 .
Deşi Traian Vuia a acceptat să fie membru în nou înfiinţatul Consiliu,
Comitetul Naţional al Românilor din Transilvania şi Bucovina şi-a continuat îh
paralel activitatea, rară promovarea unor hotărâri disjuncte cu acest recent
"comitet provizoriu", aşa cum îl considera pionierul aviaţiei mondiale. Statutul
Consiliului Naţional al Unităţii Române a fost recunoscut de Prefectura de
Poliţie franceză, iar Comitetul Consiliului a obţinut autorizaţia de la Ministerul
de Război al Franţei de a recruta voluntari pentru legiunile care să combată
alături de armatele aliaţilor- menţionează Vuia. Totodată, Comitetul a vizitat,
împreună cu patru ofiţeri din România, lagărele prizonierilor români "iredenţi",
izbutind să le amelioreze situaţia, precum şi să recruteze voluntari pentru
legiuni, aceştia urmând a fi instruiţi intr-un lagăr separat. Constituirea
Consiliului a avut loc la 1 august 1918, în cadrul unei adunări generale
prezidate de Louis Marin, deputat de Nancy, însoţit de câte un reprezentant al
Ministerului de Război şi al Ministerului Afacerilor Străine din Franţa, cu
propunerea ca preşedintele - după formarea Consiliului din români de pe
ambele versante ale Carpaţilor - să fie dr. Ion Cantacuzino 25 .
Într-o scrisoare adresată lui Take Ionescu, Traian Vuia propune ca
majoritatea membrilor Consiliului să fie românii "iredenţi", din provinciile
subjugate, iar membrii acestui Consiliu Naţional al Unităţii Române să formeze
un început de guvern care să mobilizeze populaţia civilă românească din
provinciile oprimate. În acelaşi timp, Vuia precizează că acest Consiliu nu se
poate substitui Consiliului Naţional al Românilor din Transilvania şi Bucovina.
Continuâdu-şi activitatea publicistică în cadrul paginilor revistei "La
Trannsylvanie", Traian Vuia urmărea prin publicarea articolelor sale să
lămurească opinia publică europeană asupra situaţiei reale din Imperiul AustroUngar şi să combată orice încercare de justificare a necesităţii menţinerii acestui
imperiu. Argumente temeinice, bazate chiar pe date statistice oficiale maghiare,
sunt aduse la cunoştinţa opiniei publice de către Traian Vuia, în articolul
intitulat: "Les catholique et le probleme Austro-Hongrois" (Catolicii şi
problema Austro-Ungariei), pentru a combate încercările diplomaţiei germane
şi austro-ungare de a motiva necesitatea păstrării integrităţii imperiului dualist,
recurgând la speculaţii de ordin religios 26 .
24
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Într-un alt articol, La question d 'Autriche-Hongrie (Problema Austroanalizează situaţia politică din Austro-Ungaria, critică
vehement militarismul prusac şi demonstrează că diplomaţia Antantei comite o
gravă greşeală prin susţinerea integrităţii acestui imperiu şi prin considerarea
problemei naţionale ca o chestiune internă austro-ungară. Or, chestiunea
naţionalităţilor din Austro-Ungaria- susţine Traian Vuia- nu este o problemă
interioară a acesteia, ci în primul rând este o chestiune a păcii în lume şi dacă
aceasta "nu este rezolvată în sens democratic, care este independenţa naţională
a fiecărui grup etnic, prin reparaţia tuturor crimelor şi greşelilor trecutului,
Europa va purta în organismul său germenul unei boli". Înşişi oamenii politici
austro-ungari au recunoscut- arată Traian Vuia- că legea statelor moderne este
democraţia. În acest sens, Traian Vuia dă ca exemplu o conferinţă pe tema
"Naţionalităţi şi democraţie", susţinută în 1901 de A. Pulszky, profesor la
Universitatea din Budapesta şi vechi secretar de stat la Ministerul Cultelor şi
Instrucţiunii Publice, în care se arată că "o democraţie este imposibilă în
Ungaria atât timp cât statul ungar este clădit pe triumful exclusiv al unei singure
.
."27
naţmm
.
Autonomia şi federalismul nefiind soluţii acceptabile pentru rezolvarea
problemei Austro-Ungariei, Traian Vuia conchide că "Nu există decât o singură
soluţie admisibilă care ar putea să asigure o pace durabilă: independenţa
Poloniei, a Boemiei, a Serbiei, a României. Europa nu poate să fie liberă decât
dacă este locuită de popoare libere. Noi luptăm contra militarismului, însă nu
este decât un singur militarism, militarismul prusian". Traian Vuia menţionează
în continuare că, în virtutea unui pact dualist, 8 milioane de germani şi 8
milioane de maghiari subjugă 35 milioane de negermani şi nemaghiari.
Eliberarea celor 35 de milioane nu înseamnă un act de generozitate faţă de
naţionalităţile oprimate, ci este o asigurare contra unei agresiuni viitoare prin
stabilirea blocului germano-maghiar.
Pentru a fi mai bine înţeles, Traian Vuia recurge şi la formulări din
domeniul juridic, arătând că imperiul austro-ungar s-a constituit din jaf de
teritorii şi violări de tratate şi pacte, or, un tribunal chemat să fondeze un drept
de proprietate asupra unei proprietăţi furate nu poate acorda acest drept. Dreptul
internaţional ar trebui să adopte prescripţiile din Dreptul Civil, care nu admite
răpirile. Naţiunile aliate- arată Traian Vuia- care luptă pentru un principiu just
"nu pot să recunoască violaţiile trecutului şi să admită drepturile al căror titlu
este un act de spoliere sau de banditism". Deci naţiunile oprimate nu cer
dezmembrarea Austro-Ungariei, ele cer repararea dreptului violat 28 •

Ungariei), Traian Vuia

27
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Asupra necesităţii eliberării popoarelor oprimate din imperiul habsburgic
Traian Vuia revine cu argumente noi şi în articolul La liberation des
nationalites opprimees (Eliberarea naţionalităţilor oprimate). După cum arată,
nu se mai poate ignora faptul că "centrul luptei actuale este dreptul la viaţă al
naţionalităţilor subjugate de o dominaţie străină". Iar motivul invocat de o parte
a opiniei publice a Antantei că, prin admiterea, ca scop al războiului, a eliberării
naţionalităţilor oprimate de către Austro-Ungaria, s-ar prelungi războiul, Traian
Vuia arată că, din contră, acest lucru ar scurta războiul, deoarece majoritatea
armatei austro-ungare nu este germana-maghiară, ci formată din latini şi slavi
pe care aceştia îi obligă să lupte pentru o cauză străină lor. Această armată este
în descompunere - menţionează Traian Vuia - din ea au luat naştere armatele
cehoslovace şi sârbe şi legiunile românilor din Transilvania. Traian Vuia arată
că trebuie edificată această parte a opiniei publice, pentru a nu se comite din
nou greşeli. Militarismul prusac trebuie învins şi să i se impună "pacea
dreptăţii".
Deoarece "toate celelalte păei care nu conţin eliberarea
naţionalităţilor subjugate îi lasă militarismului mijloacele de a-şi reconstitui
forţele sale" 29 .
Folosind orice prilej pentru a atrage atenţia popoarelor asuprite din cadrul
Imperiului Austro-Ungar, Traian Vuia a participat la o serie de întruniri,
mitinguri, manifestaţii publice din capitala Franţei. Cu aceste prilejuri se
amintea aliaţilor şi despre cauza justă a poporului român din Transilvania,
despre dorinţa sa de a se elibera de sub dominaţia tiranică a Austro-Ungariei.
Astfel, la reuniunea franca-română care a avut loc la 14 iulie 1918, cu prilejul
sărbătorii naţionale franceze, distrugerea Bastiliei, pe lângă alţi vorbitori, a luat
cuvântul şi Traian Vuia, care a vorbit în numele românilor din Transilvania.
După cuvinte de înflăcărate elogii la adresa armatei franceze şi a poporului
francez, Traian Vuia arată că "există azi în lume o imensă Bastilie, imperiul
austro-ungar... în care tot poporul român din Transilvania este închis ... şi noi
avem nădejdea şi încrederea că la 14 iulie anul viitor vom sărbători distrugerea
30
acestei imense Bastilii şi eliberarea Transilvaniei " •
Totodată, revista "La Transylvanie" publică şi o serie de documente ale
Comitetului naţional al românilor din Transilvania semnate de Traian Vuia în
calitate de preşedinte, vicepreşedinte sau secretar general, funcţii pe care le-a
îndeplinit succesiv în cadrul acestui organism politic al românilor din Franţa. În
şirul acestor documente se înscriu îndeosebi adrese, telegrame, scrisori deschise
etc., prin care se intervine la unele ministere, sau se prezintă rapoarte de
activitate. Sub titlul Un Dubli (O uitare), Traian Vuia publică o notă adresată
preşedintelui Comitetului parlamentar al Afacerilor Străine din Franţa. Aici,
29
30

Alexandru Porţeanu, Traian Vuia- militant ... , pp. 780-784.
Ibidem, p. 785.
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Traian Vuia intervine arătând că presa franceză a publicat două tabele care
enumerau popoarele aliate şi cele oprimate, dar cu regret constată că românii nu
figurează în nici unul din aceste tabele. El intervine arătând că acest fapt nu este
just şi regretă această omitere, deoarece "România poate actualmente să ia loc
între naţiunile cele mai oprimate şi ultimul tratat de la Bucureşti n-a uşurat cu
nimic jugul românilor din Transilvania" 31 •
Cu prilejul victoriei sârbe în Macedonia, Traian Vuia trimite, în numele
românilor din Transilvania, o telegramă ministrului Serbiei, Vesnitch, prin care
felicită armatele sârbe care au eliberat "pământul patriei sârbe", dar şi un număr
mare de români prizonieri. Astfel că, "Datorită victoriei, armatele sârbe au
zdruncinat tirania germano-maghiară şi au uşurat românilor reluarea luptei
abandonate în circumstanţe tragice". O amplă scrisoare deschisă a lui Traian
Vuia inserată în "La Transylvanie" şi adresată lui Take Ionescu, preşedintele
Consiliului naţional al unităţii române, este intitulată: "La reconnaissance de
I'Independance de la Roumanie Transcarpatique et de son Union avec le
Royaume" (Recunoaşterea independenţei românilor din Transilvania şi a unirii
lor cu Regatul). Aici, Traian Vuia îşi exprimă poziţia sa şi a Comitetului
Naţional al Românilor din Transilvania, pe care a susţinut-o şi o susţine în
continuare, referitoare la unirea Transilvaniei cu România. Sub acelaşi titlu "La reconnaissance de I'Independance de la Roumanie Transcarpatique et de
son Union avec le Royaume" - apare inserată în "La Transylvanie" încă o
scrisoare adresată de Traian Vuia lui Take Ionescu. Şi în această scrisoare,
Traian Vuia îşi precizează poziţia faţă de unire, menţionând că face această
precizare, deoarece a fost acuzat de un membru al Consiliului Naţional al
Unităţii Române că susţine federalismul şi că a combătut unirea. Or, el
consideră că tocmai poziţia aceluia care 1-a calomniat este greşită, întrucât acela
32
susţinea că unirea trebuie făcută fără ca Transilvania să-şi exprime părerea •
Asupra punctelor de vedere diferite care s-au semnalat la unii membri ai
organismelor politice ale românilor din Franţa, Traian Vuia insistă şi mai mult
în nota intitulată "Une manoeuvre byzantine" (O speculaţie bizantină). De data
aceasta, Traian Vuia arată strădaniile sale de a acţiona unitar, de a nu se
amesteca în certurile politice care ar fi putut să despartă pe români. Nu acelaşi
lucru au făcut unii membri ai Coloniei române din Paris, care au încercat să-I
calomnieze. La aceste calomnii, Traian Vuia arată că nu a răspuns până în acel
moment tocmai pentru a evita dezbinarea între români. Aici Traian Vuia
menţionează că a fost acuzat că este devotat şefului partidului liberal, însă el nu
a dat nici o atenţie acestui fapt, deoarece "noi transilvănenii, nu ne cunoaştem
decât ca români şi noi nu facem o altă deosebire".Tot pentru a evita dezbinarea
N. Ţirioi, Cu Traian Vuia la Paris, interviu cu inginerul Nicolae !van în "Orizont", nr.
17/1972, p. 34.
32
Ibidem, p. 36.
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între români - se justifică Traian Vuia - nu a luat poziţie nici atunci când în
revista "La Transylvanie" din 15 septembrie 1918 a fost publicat articolul
"Pour les gens de bonnefoi" , semnat cu numele lui, dar care nu a fost scris de
el, iar cel care 1-a publicat a căutat să-I compromită. "Dacă eu am întârziat cu
acest protest - arată Traian Vuia - nu era pentru a acoperi fapta aceluia care a
semnat cu numele meu un articol scris de el, ci pentru a evita un scandal... şi
pentru ca eu să nu fiu acuzat chiar şi de oameni de rea credinţă că am
împiedecat unirea românilor" 33 .
Activitatea desfăşurată de Traian Vuia în 1918 se constituie ca parte
integrantă a activităţii întregii emigraţii române din Franţa. Această activitate a
avut un rol deosebit în acel moment decisiv pentru poporul român, în
clarificarea opiniei publice europene privitoare la cauza justă pentru care luptau
toţi românii. Prin articolele şi materialele publicate de el în revista "La
Transylvanie", Traian Vuia a făcut cunoscută opiniei publice poziţia sa şi a
Comitetului Naţional al Românilor din Transilvania în problema naţională,
conştient fiind că opinia publică constituie o forţă care poate să influenţeze
cercurile conducătoare ale aliaţilor 34 .
Opiniile sale s-au situat pe poziţiile cele mai înaintate ale vremii. El a
militat pentru înfăptuiri radicale, democratice. În problema naţională, Traian
Vuia preconiza eliberarea tuturor popoarelor oprimate, acordarea dreptului
acestor popoare de a-şi hotărî singure soarta, iar în ceea ce priveşte pe românii
din Transilvania, a căror năzuinţă o cunoştea foarte bine, cerea să se unească cu
România, însă noua Românie trebuie democratizată. Într-un material intitulat
Notre politique nationale (Politica noastră naţională), semnat: Comitetul
Naţional al Românilor din Transilvania, Banat şi Bucovina, sunt expuse
principiile şi poziţia comitetului, dar oglindeşte întru totul şi ideile lui Traian
Vuia. Aici se spune: "1. Românii sunt un popor indivizibil; 2. Nici o parte a
poporului român nu trebuie să rămână sub o dominaţie străină; 3. Românii nu
pot să conceapă decât o pace bazată pe dreptul poporului de a se conduce
singur; 4. Conform acestui principiu, românii din Austro-Ungaria şi-au
exprimat voinţa de nestăvilit de a trăi uniţi cu fraţii lor din România şi cu cei
din Basarabia într-o Românie nouă guvernată de principii democratice. În
România nouă, trebuie să se stabilească egalitatea politică a locuitorilor, fără a
se ţine cont de originea naţională şi credinţa lor. Trebuie acordate drepturi
politice femeilor. Trebuie stabilit votul universal: cu votul secret, obligatoriu şi
reprezentarea minorităţilor". După un an de zile de existenţă, la 9 aprilie 1919,
Comitetul Naţional al Românilor din Transilvania şi Bucovina s-a întrunit într-o
ultimă şedinţă. Preşedintele Traian Vuia, neistovitul luptător în slujba
33
3

"La Transylvanie" din 15 iunie 1918, pp. 7-9.

~ Ibidem, pp. 9-12.
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române, a prezentat raportul final de activitate, precizând
"Românii din Transilvania, în acest timp, au declarat independenţă
şi unirea lor cu Regatul. Comitetul a considerat rolul său politic terminat şi a
arătat aceasta într-o scrisoare adresată la 24 decembrie ministrului României la
Paris [ministru plenipotenţiar al Legaţiei României ], rugându-1 să ia românii
transilvăneni sub protecţia sa"35 .
Guvernul maghiar nu recunoaşte actul unirii Transilvaniei cu România.
Drept consecinţă, trupele bolşevice, sub conducerea lui Bela Kun, au atacat la
data de 16 aprilie 1919 armata română aflată în zona Munţilor Apuseni. Evenimentele care au urmat sunt bine cunoscute, mai cu seamă riposta română, soldată la 4 august 1919 cu ocuparea Budapestei. Toate aceste fapte se petreceau
sub lupa Conferinţei de Pace de la Paris care şi-a început lucrările la 18 ianuarie
1919. Scopul acestei istorice Conferinţe a fost recunoaşterea de jure a noului
statut teritorial al României, hotărât de poporul român prin plebiscitele
pronunţate în provinciile lui istorice la 9 aprilie (Chişinău), 28 noiembrie
(Cernăuţi) şi 1 decembrie 1918 (Alba Iulia) şi care fost acceptate de puterile
Antantei, pe baza recunoaşterii principiului autodeterminării naţiunilor. In urma
conflictului armat româno- ungar, lucrurile s-au complicat la nivelul deciziilor
Consiliului celor Zece (şefii de guvern şi miniştrii de externe ai SUA, Marii
Britanii, Franţei, Italiei şi Japoniei), dar mai ales în organul esenţial de decizie,
şi anume Consiliul celor Patru format din preşedintele american Thomas
Woodrow Wilson, premierul britanic David Lloyd George, premierul italian
Vittorio Emanuele Orlando şi ~rimul ministru francez Georges Clemenceau,
preşedintele Conferinţei de Pace 6 •
Participarea la acest înalt forum de la Paris a delegaţiei române, în fruntea
căreia s-a aflat iniţial Ion 1. C. Brătianu, a fost un "calvar al păcii", deoarece
României i se reproşa semnarea păcii cu Puterile Centrale (Pacea de la
Bucureşti, 7 mai 1918), considerându-se astfel că ţara noastră nu are drept la
toate revendicările ei formulate anterior începerii Conferinţei. Miniştrii Antantei
şi secretarul de stat al SUA considerau "nule şi neavenite toate clauzele acestei
păei", acestui "veritabil faliment al Dreptului internaţional". Mai mult, au
apărut acuzaţii din partea preşedintelui Wilson şi a premierului Lloyd George
conform cărora România ar fi contribuit "prin acţiunea sa la instituirea
bolşevismului în Ungaria". În afara acestor nedrepte afirmaţii, care ar fi putut
avea consecinţe dramatice asupra recunoaşterii internaţionale a Unirii şi
stabilirii noilor frontiere ale României reîntregite, dar care au fost evitate
spectaculos prin acţiuni diplomatice energice şi inteligente, primul ministru
I.I.C. Brătianu, care deţinea şi portofoliu! afacerilor străine, nu a fost invitat la
următoarele:

35
36

Ibidem, pp. 12-13.
Idem,din 1 iunie 1918,pp.10-12.

241
https://biblioteca-digitala.ro

"Acta Bacoviensia"- Anuarul Arhivelor Naţionale

Bacău,

nr. XIV /2019

întrunirea Consiliului de Miniştri de Externe, la Quai d'Or-say, din 11 iunie
1919, pentru discutarea graniţelor de nord-vest ale României.În paralel cu
acţiunile politico-diplomatice ale delegaţiei române la Paris, condusă de I.I.C.
Brătianu, Alexandru Vaida-Voevod a avut un rol deosebit în afilierea colegilor
săi din delegaţie, la una din cele mai influente loji masonice din Franţa. Astfel,
înainte ca Ionel I.C. Brătianu să părăsească Parisul, după conflictul dintre el şi
Consiliul celor Patru şi în urma refuzului său de a semna Tratatul de Pace cu
Austria, Alexandru Vaida-Voevod a purtat un dialog constructiv cu premierul
român. În interesul major al României, s-a antamat posibila apartenenţă a
membrilor delegaţiei la Ordinul Masonic al Marelui Orient al Franţei. Premierul
Brătianu şi-a dat rară rezerve acordul, considerând util sprijinul masonic în
demersurile româneşti 37•
În acest context, Vaida-Voevod, la 21 mai 1919, printr-o epistolă, solicită
şi acordul lui Iuliu Maniu, preşedintele Consiliului Dirigent transilvan,
argumentând că Serbia a beneficiat de protecţia unui general francez, mason cu
mari influenţe, sprijin care a avantajat ţara respectivă în problema Banatului.
Iuliu Maniu agreează propunerea. Legăturile cu masoneria au fost realizate prin
Samuel Silvan Krainik, originar din Bucureşti, avocat la Curtea de Apel pariziană şi angajat în calitate de avocat-consilier al Legaţiei României la Paris, fiind
desemnat să efectueze "călătorii în diferite ţări ale Antantei pentru a îndeplini
misiuni". Încă din 1917, Krainik era membru al influentei loji "Ernest Renan",
care cuprindea 100 de membri. Dintre aceştia 11 erau jurnalişti şi publicişti de
notorietate. Venerabilul lojii era Marcel Maximilien Huart, membru al
Consiliului Ordinului Marelui Orient al Franţei, cunoscut journalist la "Le
Temps", una din publicaţiile franceze de mare tiraj şi credibilitate. La intervenţia lui Krainik, M.M. Huart obţine de la autorităţile Ordinului, dispensele
necesare pentru reducerea termenelor de investigaţii procedurale, astfel că la 4
august 1919 are loc iniţierea celor 7 membri ai delegaţiei române la Conferinţa
de Pace, şi anume: Alexandru Vaida-Voevod, Caius Brediceanu, Traian Vuia,
Ion Pillat, Mihail Şerban, George Crişan şi Voicu Niţescu. La 23 ianuarie 1920,
cei şapte obţin gradul de maestru. Marcel M. Huart a sprijinit întreaga delegaţie
română, în frunte cu Vaida-Voevod, în toate acţiunile politico-diplomatice
întreprinse, stabilindu-le, de la început, puternice legături cu senatorul mason
Macurand, preşedintele Comitetului Republican pentru Comerţ, Industrie şi
Agricultură, precum şi cu un alt frate, Gilies Marcel Cachin, deputat, directorul
ziarului "L'Humanite". Prin intermediul acestor fraţi, membrii delegaţiei
române reuşesc să contacteze şi să obţină sprijin necondiţionat de la înaltele
personalităţi ale Conferinţei de Pace, inclusiv formarea unei puternice opinii în
rândul populaţiei franceze şi internaţionale în favoarea României prin
37

Ibidem, pp. 14-15.
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intermediul presei. Asaltat de poziţia favorabilă a unor politicieni de marcă
masoni, precum socialistul Aristide Briand, viitor premier, guvernul francez a
sprijinit masiv cauza română.Lobby-ul masonic al delegaţiei române transcende
grupul personalităţilor franceze şi îşi câştigă noi protectori în rândul masonilor
din delegaţiile engleză, americană, belgiană, italiană şi germană, inclusiv pe E.
Benes şi pe preşedintele Th.G. Masaryk, printre participanţii la Conferinţa de
Pace regăsindu-se consilieri de rang superior, miniştri de externe şi premieri
masoni. Rezultatele au început să se arate. Astfel, la 12 iunie 1919, Georges
Clemenceau a solicitat înţelegere din partea participanţilor pentru propunerile
părţii române.La 20 aprilie 1920, Nicolae Titulescu este numit şef al delegaţiei
române la Conferinţa de Pace. În această calitate, va colabora cu Traian Vuia,
care fusese numit, la recomandarea lui Caius Brediceanu, consilier tehnic al
"Delegaţiunii transilvane" la Conferinţa de Pace de la Paris. Traian Vuia a
desfăşurat o remarcabilă şi neobosită activitate dedicată succesului delegaţiei
române. Folosind presa, el publică memorii şi articole destinate forumului de
pace pentru recunoaşterea de către acesta a cauzei româneşte 8 .
Într-un amplu articol intitulat "Considerations sur le Banat"
(Consideraţiuni asupra Banatului), Traian Vuia prezintă o documentată
expunere asupra acestui străvechi ţinut românesc, aducând argumente din
istorie, din viaţa economico-socială şi culturală, care justificau lupta românilor
de aici pentru libertate şi independenţă. Pe această temă, Traian Vuia a publicat
şi broşura "Le Banat (Timishana)", lucrare care prezintă o importanţă deosebită
pentru cunoaşterea situaţiei reale din această provincie românească atât pe plan
economic, administrativ, cât şi din punct de vedere politic şi social, aspecte care
justificau pe deplin aspiraţiile românilor pentru unitate naţională.Parisul fiind
un centru unde îşi desfăşurau activitatea politică pentru eliberarea popoarelor
asuprite din imperiul austro-ungar şi emigranţi cehi, slovaci, sârbi etc., Traian
Vuia a ţinut strânse legături şi cu aceştia, participând la unele acţiuni comune,
cu scopul de a sublinia că libertatea naţională este şi dezideratul poporului
român. Sunt demne de remarcat legăturile pe care le-au avut Traian Vuia şi alţi
emigranţi români în Franţa cu emigraţia cehă. În amintirile sale Traian Vuia
relatează despre modul în care a luat contactul cu reprezentantul emigraţiei
cehe, Eduard Beneş, la o conferinţă organizată de acesta din urmă. "Pe la
începutul lui ianuarie 1918 am avut la d-1 Beneş o primă şi foarte importantă
conferinţă. Prezenţi la această conferinţă au fost în afară de d-1 Beneş, şi d-nii
Roman Dmovski, un inimos fiu al Poloniei, contele Voinovici, 1. T. Florescu şi
Drăghicescu. Acesta din urmă a făcut o expunere amănunţită asupra Ardealului
şi părţile ungurene, iar cel ce scrie aceste rânduri, asupra Banatului.
Conferinţele s-au repetat în urmă, dând roade îmbelşugate" .Traian Vuia a luat
38
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cuvântul şi la alte conferinţe organizate de Eduard Beneş, la una din ele "a
prezentat o statistică completă asupra tuturor regiunilor locuite de Români ... " 39 .
În cursul războiului, Traian Vuia a luat contact şi a întreţinut strânse
legături şi cu mişcarea socialistă din Franţa deoarece, aşa cum arată el, "în
Anglia şi în Franţa, ca în toată lumea din Occident, organizaţiile socialiste sunt
tot atâţia factori de forţă al căror cuvânt apasă greu în cumpăna marilor hotărâri
ale statelor respective. Neamurile subjugate din Austro-Ungaria aveau tot
interesul ca să obţină şi concursul socialiştilor în marele lor sbucium pentru
libertate". Primul organism socialist care s-a ocupat de problema naţionalităţilor
din imperiul habsburgic a fost Congresul de la Londra, care a formulat un
program în această chestiune. Singurul român care a participat la acest congres
a fost dr. N. Lupu. Primele manifestări organizate de socialiştii francezi la care
participă şi Traian Vuia, ca reprezentant al românilor transilvăneni, sunt cele
prezidate de Mario Roques profesor la Sorbona şi Albert Thomas. Dându-şi
seama de problemele majore care se puneau cu aceste prilejuri, Traian Vuia
devine nelipsit de la adunările socialiştilor, aşa cum mărturiseşte singur: "am
continuat să iau parte în mod regulat la toate conferinţele socialiste, care se
ţineau tot la 2 săptămâni". Iar în continuare arată că: "D-1 Albert Thomas, şeful
mişcării socialiste şi revoluţionarul înţelegător al vremii a făcut sforţări uriaşe
pentru a lămuri şi determina puternica opinie publică socialistă, ca să accepte ca
unul din scopurile supreme ale războiului, dezrobirea naţiunilor subjugate"40 •
Traian Vuia arată că exista o grupare minoritară socialistă care se opunea
dezmembrării Austro-Ungariei: "Minoritarii socialişti din Franţa, în frunte cu
Longuet, deputat socialist, director al gazetei "Le Populaire" şi nepot al lui Karl
Marx, pledau pentru menţinerea Imperiului austro-ungar, pretinzând, pentru a
atrage masele sociale de partea lor, că dezrobirea naţiilor din Austro-Ungaria
reclamă prelungirea războiului. Toată lumea înţelegea că această campanie era
inspirată, susţinută şi alimentată de către germani". În continuare, Traian Vuia
precizează că A. Thomas, ajutat de prieteni şi reprezentanţii naţiunilor oprimate,
"a reuşit să-şi impună teza şi să convingă opinia socialistă din Franţa că
războiul din contra se va scurta prin rezolvirea problemei naţionalităţilor şi că
rezolvarea aceasta va înlătura pentru vecie una din cauzele esenţiale
provocătoare de războaie" 41 .
Traian Vuia insistă asupra ajutorului oferit de socialiştii francezi grupaţi
în jurul lui A. Thomas şi sprijiniţi de delegaţii Belgiei care îşi puneau problema
"Că socialismul internaţional a făcut o mare greşală atunci, când a voit să
devină internaţional înainte de a fi naţional şi că socialismul stă în faţa unei
evidente primejdii atunci când se desinteresează de soarta popoarelor asuprite".
39
40
41

Ibidem, p. 16.
Ibidem, pp. 17-18.
La Transylvanie din 1 august, 1918, pp. 20-21.
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Dintre toate naţionalităţile oprimate din Austro-Ungaria, românii erau cei mai
Traian Vuia menţionează că "Noi Românii eram însă până în această
epocă condamnaţi de a rămânea simpli spectatori îndureraţi ai marilor sforţări
pe care aliaţii le făceau pentru biruinţa Dreptului, a Dreptăţii şi Libertăţii. Toată
lumea vorbea de cehi, de slovaci, de cehoslovaci, de iugoslavi, de italieni, dar
de români prea puţin (şiş-atunci rău!) iar de ardeleni de loc" 42 •
Folosind şi alte prilejuri pentru a atrage atenţia asupra românilor
transilvăneni, care sufereau oprimarea imperiului austro-ungar, Traian Vuia a
participat la începutul lunii martie 1918 la o conferinţă organizată de reprezentanţii cehilor, slovacilor, iugoslavilor şi polonezilor, împreună cu "Comisia
de afaceri streine a Senatului francez". Luând cuvântul la aceasta conferinţă, el
insistă asupra singurei soluţii pe care o vedea în privinţa rezolvării problemei
naţionale din Austro-Ungaria, arătând că "autonomia preconizată de unii pe
seama popoarelor oprimate din imperiul habsburgic este o imposibilitate, că
federalizarea propusă de alţii este irealizabilă şi că unica soluţie acceptabilă şi
ducătoare la scop este independenţa tuturor acestor popoare"43 .
Ca o încununare a activităţii politice desfăşurate de Traian Vuia în timpul
Primului Război Mondial este contribuţia sa remarcabilă adusă în timpul
desfăşurării lucrărilor Conferinţei de Pace de la Versailles, pentru recunoaşterea
de către această conferinţă a cauzei drepte a românilor. În acest scop, Traian
Vuia a publicat un memoriu către Conferinţa de Pace (în limbile franceză şi
engleză) şi ia contact cu delegaţia română venită la conferinţă. Este edificatoare
în acest sens declaraţia făcută presei timişorene de către Caius Brediceanu, care
fusese delegat al României la Conferinţa de Pace: "Din amintirile mele de la
Conferinţa Păcii, una trebuie să încânte pe fiecare bănăţean: faptul că l-am ales
imediat la sosirea mea la Paris de colaborator în calitate de consilier tehnic pe
marele inventator român, inginerul bănăţean Traian Vuia. El a devenit în
delegaţiunea noastră prin forţa enormă de muncă, prin cunoaşterea perfectă a
limbii franceze, prin claritatea judecăţii sale de mare gânditor şi filozof, prin
maniera sa modestă şi discretă, unul din factorii principali ai misiunii noastre".
Bogata moştenire pe care ne-a lăsat-o Traian Vuia nu numai ca realizator al
celui dintâi zbor mecanic din lume, dar şi ca un înflăcărat patriot, luptător
neobosit pentru libertatea naţională şi socială a poporului din mijlocul căruia s-a
ridicat, îi asigură pentru totdeauna locul pe care însuşi contemporanul său Caius
Brediceanu i-1 recunoştea: "îl consider pe Traian Vuia ca pe unul din cei mai
mari fii ai Neamului ... " 44 •
vitregiţi.

42

F. Salvan, Activitatea lui Traian Vuia pentru Unire în Apulum, XIII/1975, p. 483.
Traian Vuia, Din viaţă publică a Bănăţeni/ar de altădată - Coriolan Brediceanu, în
Luceafărul, Timişoara, III, 1937, nr. 2, p. 44.
44
Traian Vuia, Din Viaţa publică... , p. 46.
43
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Integrându-se în spiritualitatea progresistă a vremii, Traian Vuia şi-a adus
sa patriotică la importantul act al Unirii, care împlinea visul
poporului nostru pentru realizarea căruia s-au adus jertfe secole de-a rândul.
Această contribuţie îl situează pe Traian Vuia alături de Vasile Goldiş, Ştefan
Cicio-Pop, Nicolae Titulescu, Take Ionescu, dr. Ioan Cantacuzino, Nicolae
Iorga, Aurel Lazăr, Ioan Suciu, Ion Mihuţ, 1. Jumanca, 1. Flueraş, E. Grapini,
Tiron Al bani, Iuliu Maniu, Octavian Goga, Vasile Lucaciu, Emil Isac,
personalităţi cu rol de seamă în înfăptuirea Unirii. În 1919 prietenii săi din
Banat I-au propus candidat pentru alegerile parlamentare în circumscripţia
electorală Răcăşdia. Însă unii reprezentanţi ai Partidului Naţional Român i-au
contestat dreptul de a candida pe motivul că a fost socialist. El îşi retrage
candidatura şi într-o amplă scrisoare adresată lui George Dobrin, la Lugoj,
explică motivul acestei retrageri. El argumentează faptul că a devenit socialist
din considerente patriotice şi remarca lui G. Dobrin că "înainte de a fi
internaţionalist, trebuie să fiu naţionalist", o consideră "un adevăr elementar".
El motivează că a aderat la "Comitetul de înţelegere socialistă între Aliaţi"
prezidat de Albert Thomas deoarece "în acest Comitet toate popoarele iredente
din vechea monarchie austro-ungară au fost reprezentate. Cehii aveau în acest
comitet ca reprezentant pe dr. Beneş, care azi este Ministru de Externe a
Republicei Cehoslovace. Acest Comitet nu numai că nu era contra
naţionalităţilor, ci avea ca misiune a arăta socialiştilor şi opiniunei publice din
Apus, că eliberarea naţionalităţilor oprimate de Austro-Ungaria este un postulat
al democraţiei" 45 .
În continuare, Traian Vuia arată că românii erau reprezentati în acest
comitet doar de N. Lupu, care nu era bine văzut în cercurile socialiste, iar el a
fost solicitat în 1917 de "un Român cu poziţiune înaltă" să facă parte din acest
comitet, "unde am contribuit a lumina opiniunea publică asupra chestiunei
noastre ca Român. Am devenit socialist din patriotism, sinceritatea mea nu a
tras-o nimeni la îndoială şi azi toate cercurile, unde mă învârtesc, se ştie, ce
opiniune am". Apoi, Traian Vuia constată cu tristeţe că "dacă mi-aş fi încrucişat
braţele aici în decursul războiului şi nu aş fi făcut nimica, cei din Centru m-ar
afla demn de a fi reprezentant al poporului, dar fiindcă din patriotism am intrat
în partidul socialist şi acum tot din consideraţiuni patriotice doresc să rămân
fidel principiilor odată adoptate, mă văd discalificat. Cei din Centru doresc
poate, ca partidul socialist să cadă cu totul sub direcţiunea străinilor, duşmanilor
a tot ce este românesc?". El insistă asupra pericolului de a lăsa partidul socialist
pe mâna duşmanilor neamului românesc, exclamând cu amărăciune: "Oare cei
din Centru află, că proced înţălepţeşte, când lovind cu ostracism pe patrioţii
socialişti lasă partidul pe mâna demagogilor şi a duşmanilor poporului român!
contribuţia

45

"La Transylvanie" din 15 ianuarie 1919, pp. 26-28.
246
https://biblioteca-digitala.ro

"Acta Bacoviensia"- Anuarul Arhivelor Naţionale

Bacău,

nr. XIV /2019

Până când Cehoslovacii fac din un socialist un Ministru, la noi patriotismul
aceluia, care a făcut parte din acelaş Comitet, este discutat" 46 .
La 8 ianuarie 1920, la cererea lui Caius Brediceanu, Legaţia României la
Paris îi eliberează lui Traian Vuia un paşaport diplomatic, pentru efectuarea
unei misiuni la Bruxelles în vederea pregătirii evenimentelor politicodiplomatice ulterioare datei mai sus menţionate, la care urma să participe
delegaţia României. Trebuie arătat că primul ministru Alexandru Vaida-Voevod
a fost desemnat, la 1O ianuarie 1920, ca prim delegat al României la Conferinţă,
47
însărcinat cu puteri depline •
După încheierea conflagraţiei mondiale şi înfăptuirea actului istoric de la
1 Decembrie 1918, propaganda maghiară îndreptată contra României a căpătat
proporţii de nedescris. La 20 ianuarie 1920, Vai da-Voevod, în cadrul şedinţei
Consiliului Suprem al Conferinţei de Pace, a atenţionat reuniunea diplomatică
asupra revizionismului de care era animat guvernul amiralului Horthy, de rolul
jucat de primul delegat al Ungariei, contele Albert Apponyi, în capitala Franţei,
arătând atitudinea sa antiromânească, contrară evidenţelor şi poziţiilor politice
şi strategice ale ţărilor occidentale. Pe durata misiunii sale la Paris, din perioada
16-27 ianuarie 1920, Alexandru Vaida-Voevod a avut întrevederi cu Georges
Clemenceau, cu David Lloyd George, cu Francesco Saverio Nitti, premierul
italian, şi cu FF. Wallace, reprezentantul SUA. Într-o altă etapă, Alexandru
Vai da-Voevod a participat, între 26 februarie şi 3 martie 1920, la Conferinţa
Puterilor Aliate desfăşurată la Londra. Toate demersurile întreprinse la nivel
înalt erau concentrate pe definitivarea proiectului de tratat cu Ungaria, privind
clauzele teritoriale, militare, financiare şi de tranzit, document semnat la 4 iunie
1920 la Trianon şi intitulat Traite de Paix (Les Puissances Alliees et Associees
et la Hongrie - Protocole et Declaration, 4 Juin 1920, Trianon), avându-i ca
semnatari ai părţii române pe dr. Ion Cantacuzino şi Nicolae Titulescu. Tratatul
de la Trianon, care intra în vigoare la 25 iulie 1920 recunoştea pe plan
internaţional unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu
România, precum şi a Slovaciei şi Ucrainei Subcarpatice cu Cehia, a Croaţiei,
Sloveniei şi părţii de vest a Banatului cu Serbia. Totodată, Tratatul de la
Trianon consfinţea frontierele noilor state48 .
Anii care au urmat Conferinţei de Pace 1-au preocupat deosebit de mult pe
Vuia, veghind deopotrivă la aşezarea României pe drumul consolidării ca ţară
întregită şi al dezvoltării sale în contextul progreselor economice ale lumii
occidentale, precum şi la evoluţiile politico-sociale globale care se îndreptau
haotic spre ţeluri ce detineau părăsirea normalităţii. Bogata corespondenţă a lui
Vuia cu ilustrul politician bănăţean, avocatul Ion Dobrin din Lugoj, evidenţiază
46
47
48

Idem, din 1 decembrie 1918, pp. 9-10.
Idem, din 15 decembrie 1918, pp. 2-4.
Idem, din 15 februarie 1919, pp. 6-13.
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profundă

tendinţele

omenirii 49 •

de subtil analist politic a marelui inventator, preocupat de
ce prefigurau răsturnarea valorilor politico-socio-morale ale

Aşezat

în Panteonul iluştrilor temerari ai zborului, Traian Vuia este, în
acelaşi timp, statornicit de istorie în galeria marilor patrioţi români, a căror
gândire politico-socială, cunoştinţe temeinice de drept internaţional, practică
diplomatică şi strălucită activitate neobosită au fost închinate edificării Marii
Uniri de la 1 Decembrie 1918 şi consfinţirii recunoaşterii internaţionale a
acestui act istoric prin Conferinţa de Pace de la Paris ( 1919-1920). Statura
impresionantă a acestui om geniu, de anvergură internaţională, s-a ivit din
neamul românesc dator a o preţui şi apăra cu sacralitate 50 .
Amintind de contribuţia lui Traian Vuia la Unire, Victor Eftimiu
menţionează că "Bineînţeles, aportul lui Traian Vuia la succesul revendicărilor
româneşti a fost trecut sub cea mai diplomatică tăcere. Se grămădeau alţi părtaşi
la ospăţul victoriei încât nu mai era nevoie de pomenirea acestui bănăţean
modest, un visător naiv, preocupat de himere mecanice, de realizări din
domeniul fanteziei. Câte avantaje, câte profituri ar mai fi tras de pe urma acestei
activităţi patriotice un politician abil, un pescuitor în apele tulburi ale epocii
postbelice! Câte însărcinări propagandistice, câte misiuni, participări la
conferinţe, onoruri diplomatice, mandate parlamentare, portofolii ministeriale,
câte şefii de partide n-ar mai fi revendicat cel care s-ar fi zbătut cât de puţin, în
focul luptei". Iar ca un apogeu al elogiului binemeritat de inventatorul român,
Victor Eftimiu apreciază că "Vuia nu este numai al nostru, ci al întregii
umanităţi. Dacă titanul Prometeu a furat din cer focul generator al tuturor
artelor şi ştiinţelor, oameni ca Traian Vuia, precursori de geniu, făclieri ai
progresului, au redat cerului focul, răspunzând zeilor, proclamându-le amurgul
şi ridicarea omului în locul lor. Glorificarea lui Traian Vuia nu înseamnă numai
omagiul adus unui singur ins, ci întregii colectivităţi creatoare,înseamnă,
această glorificare, sublinierea virtuţilor unui popor mult înzestrat, care s-a
frământat veacuri întregi să-şi afle o dezrobire şi un rost în concertul universal;
popor care a spus şi mai are multe de spus, multe de adăugat patrimoniului
cultural al omenirii, mersului ei înainte, triumfului civilizaţiei, în pace şi în
libertate" 51 .

49

Traian Vuia, Le Banat (Timishana), Edite par le Comite National des Roumanie de
Transylvanie, Paris, 1918, p. 51.
50
George Lipovan, Traian Vuia realizatorul ... p. 50.
51
Ibidem, pp. 52-53.

248
https://biblioteca-digitala.ro

"Acta Bacoviensia"- Anuarul Arhivelor Naţionale

Bacău,

nr. XIV /2019

PANTELIMON HALIPPA- APOSTOL AL BASARABIEI ŞI
LUPTĂTOR NEÎNFRICAT PENTRU UNIREA
DIN 27 MARTIE 19 APRILIE 1918
Col. (r.) dr. Dan PRISĂCARU
Pantelimon Halippa- Bessarabia's Apostie and Fearless Fighter
for the Union from 1918 March 27/Avri19
Abstract
Pantelimon Halippa was a writer, publicist and Romanian politician in Bessarabia, one
of the most fearless fighters for affirming the Romanian spirit in Bessarabia and
uniting this province with Romania. His whole life dedicated to the struggle for
national unity. Pantelimon Halippa was an of the Bessarabian Union with Romania,
which gives us the model of a life of struggle and luminous dignity of a loved and
respected man for his exceptional qualities, a sincere Democrat and a fierce fighter for
the whole Romanian nation.
Keywords: Pantelimon Halippa, a fearless fighter, the affirmation of Romanian spirit
in Bessarabia, national unity

MOTTO
"E bine să i se vorbească unui popor de
oamenii lui mari. Despre dânşii trebuie să
se audă pretutindeni, în graiul tuturor".
Nicolae Iorga

Pantelimon Halippa a fost scriitor, publicist şi om politic
român basarabean, unul dintre cei mai neînfricaţi luptători pentru afirmarea
spiritului românesc în Basarabia şi unirea acestei provincii cu România.
S-a născut la 1 august 1883, în satul Cubolta din judeţul Soroca, situat pe
malurile râului cu acelaşi nume, care se varsă în Răut, afluent al Nistrului. Tatăl
său, Nicolae Halippa, dascăl la biserica din sat, a fost căsătorit cu Paraschiva,
fiica preotului Dimitrie Ţau din satul Vozdu, din acelaşi judeţ, familia având
cinci copii: Maria, Ioan, Xenia, Natalia şi Pantelimon, mezinul 1• După
absolvirea claselor primare în satul natal, a urmat cursurile Şcolii Spirituale din
Edineţ şi ale Seminarului Teologic din Chişinău. După absolvirea acestuia
Referitor la originea, familia, studiile şi multiplele domenii ale activităţii lui Pantelimon
Halippa a se vedea Ion Constantin, Pantelimon Halippa- neînfricat pentru Basarabia, Editura
Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2009.
1

249
https://biblioteca-digitala.ro

(1904), se înscrie la Facultatea de Ştiinţe Naturale a Universităţii din Dorpat
(astazi Tartu, Estonia) ale carei cursuri nu a reuşit să le finalizeze din cauza
izbucnirii revoluţiei ruse din 1905-1907. Fiind student, a participat la greva
generală a studenţilor din Rusia, acţiune declarată în sprijinul primei revoluţii
ruse. În 1906 este prezent la Moscova ca delegat al ţărănimii basarabene la
Congresul Uniunii Ţăranilor din întreaga Rusie. Aici este arestat, reţinut la
închisoarea Butîrca, eliberat şi retrimis în Basarabia2 •
Încă din acea perioadă, Pantelimon Halippa s-a manifestat ca militant
activ pentru drepturile românilor basarabeni,
fiind exponentul grupării care avea ca scop
înfăptuirea unor reforme sociale profunde. El
considera că răsturnarea ţarismului este un
obiectiv doar de etapă, fiind nevoie ca toate
forţele şi energiile să fie concentrate pentru a
găsi soluţii viabile marilor probleme ale
românilor basarabeni. În acest sens, el constata:
"Noi, moldovenii, nu eram formaţi (organizaţi
- n.n.) politiceşte şi gândeam (acţionam- n.n.)
deosebit unul de altul. Astfel, N.N. Alexandri
era tolstoian, Mihai Vântu
socialist
revoluţionar, Porfire Fală - naţionalist, Ştefan
Ciobanu şi cu mine - poporanişti! Mai târziu
noi toţi ne-am nivelat şi nici nu ne mai puneam
întrebarea din ce tabără politică facem parte: eram moldoveni şi râvneam să ne
slujim neamul. Şi cum această năzuinţă de slujire a neamului nostru venea în
contradicţie completă cu politica ţaristă, noi ne simţeam revoluţionari: Ceea ce
ne înfrăţea era visul de a ne vedea odată scăpaţi de sub regimul absolutist al
imperiului rusesc" 3 .
Revenit la Chişinău, Pantelimon Halippa întră în legătură cu o serie de
personalităţi animate de aceleaşi idealuri de libertate şi apărare a drepturilor
românilor basarabeni, precum Constantin Stere, profesor la Universitatea din
Iaşi , Vasile Stroescu (cel care va fi cunoscut drept "Mecena Românilor", prin
modul în care a promovat şi sprijinit educaţia şi cultura în limba română în
Basarabia şi Transilvania), Ion Pelivan, Pavel Gore. Se reuşeşte , astfel, ca, la
sfârşitul lunii mai 1906, să fie editat ziarul "Basarabia", prima publicaţie în
limba română, tipărit însă cu caractere chirilice. În paginile acesteia, Pantelimon
Halippa va semna o serie de articole în care va solicita acordarea de drepturi
2

/bidem.

"Viaţa Basarabiei", nr. 1-2, 1938; Iurie Co1esnic, Basarabia necunoscută, voi. 1, Chişinău,
Editura Universitas, 1993, p. 70.
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pentru românii basarabeni, fapt ce va determina supravegherea şi hărţuirea sa de
către autorităţile ţariste, precum şi acţiuni represive împotriva ziarului
(confiscarea mai multor numere, uneori chiar de la tipografie sau din sediul
4
redacţiei) . În legătură cu politica editorială a ziarului "Basarabia" şi atmosfera
din redacţie, Pantelimon Halippa va consemna următoarele: "Toată lumea care
lucra la redactarea ziarului şi care venea să ne ajute cu o informaţie, cu o părere,
cu un ban, era adânc nemulţumită de starea lucrurilor care domnea în stat si în

Seminarul Teologic din Chişinău, unica instituţie de învăţământ secundar din
Basarabia. A fost deschis în 1813 de către mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni şi a
funcţionat până în 1944. Aici, între anii 1898-1904, învăţat Pantelimon Halippa
provincia noastră. Absolutismul ţarului nu-i mulţumea nici pe ruşi, căci şi
trebuiau să suporte o politică greşită, care nu era dictată de interesele
progresului şi poporului, ci de hatârul familiei imperiale şi al lumii ce înconjura
palatul ţarului: generali, mari proprietari de moşii şi fabrici, mari capitalişti şi
privilegiaţi din administraţia statului, bisericii şi societăţii. Cum am fi putut fi
mulţumiţi noi moldovenii, care eram daţi pe mâna unui guvernator şi a forţelor
militare, administrative şi poliţieneşti din jurul său? Ruşii, cel puţin aveau şcoli
în limba lor, de la cele de jos până la cele superioare şi de specialitate; aveau
cărţi de literatură de tot soiul în limba rusească; aveau o academie de artă;
aveau toate bogăţiile pe care le produceau zecile de popoare, pe care le
subjugaseră diferiţi ţari, aveau mândria de a fi cea mai mare împărăţie din lume,
aceştia

4

Ion Constantin, Ion Negrei, Pantelimon Halippa - apostol al Basarabiei. Studii. Documente.
Chişinău, 2013 , p. 18.
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care se întinsese peste jumătate de Europa şi jumătate din Asia. Iar noi moldovenii- eram un popor de vreo două milioane şi ceva de niflete, strânşi
Între Prut şi o linie dincolo de Nistru şi mereu strâmtoraţi de colonişti şi
elemente venite de aiurea şi care, în provincia noastră românească, răpită din
hotarele Moldovei la 1812, se bucurau de tot mai multe drepturi decât noi,
băştinaşii. Noi nu aveam nici o şcoală În limba moldovenească. Această limbă
fitsese izgonită chiar şi din seminarul de la Chişinău şi din cele opt şcoli
ţinutale, unde la începutul administraţiei ţariste În Basarabia se introdusese ca
obiect de studiu. Cele câteva manuale de limbă moldovenească, după care
învăţaseră pe vremuri elevii moldoveni basarabeni, .fitseseră zătrite ''[.. .]
(subl.n.). Şi adugă: "Primul ziar moldovenesc în provincia noastră a jucat un
mare rol pentru neamul nostru şi pentru mine. În redacţia «Basarabiei» din
strada Kiev, în vecinătatea Tribunalului, se .făurea conştiinţa naţională a
moldovenilor basarabeni. Lucrul acesta a devenit cu putiinţă, pentru că şi noi,
moldovenii, ieşeam din izolarea în care trăisem până atunci la începutul
mişcărilor revoluţionare din anul 1905. La redacţia ziarului au început să vină
o mulţime de oameni din oraş şi de la ţară. Şi era interesant că toţi discutau cu
simpatie problema renaşterii poporului român" 5 . (subl.n.)
Pentru articolul lui Panteliomon Halippa Liga ţăranilor şi stăpânirea,
directorul publicaţiei, Emanuil Gavriliţă, a fost dat în judecată şi condamnat la o
lună de închisoare sau plata unei amenzi de 100 de ruble 6 . Dificultăţile
întâmpinate de gazetă, mai ales din partea autorităţilor, au obligat conducerea
publicaţiei să renunţe la editarea acesteia. Momentul dureros al suspendării
publicaţiei, în martie 1907, când a apărut ultimul număr (nr. 78), este astfel
relatat de Pantelimon Halippa în memoriile sale: "Ziarul «Basarabia)), care mă
lega de Chişinău, dispăruse: ultimul număr a fost redactat de mine şi, ca să
bravez autorităţile, am publicat imnul deşteptării naţionale «Deşteaptă-te,
române !)). Acest număr al «Basarabiei)) a apărut la 4 martie, iar peste un scurt
timp a început să apară «Viaţa Basarabiei)), care fusese anunţată chiar prin
ultimul număr al «Basarabiei)) [ ... ]" 7 .
Deşi a avut o apariţie scurtă, de numai câteva luni, ziarul "Basarabia" are
o însemnătate aparte în istoria mişcării naţionale din provincia dintre Prut şi
Nistru. Printre membrii redacţiei cât şi a colaboratorilor acesteia s-au numărat
cele mai importante figuri de luptători pentru desprinderea Basarabiei de la
Imperiul Rus şi unirea ei cu România. Între acestea, Pantelimon Halippa s-a
aflat pe un loc de frunte 8 .
Pan Halippa, Povestea vieţii mele, .. Ziarul «Basarabia»: prima experienţă politică", în Ion
Constantin, Ion Negrei, op. cit., p. 75-76.
6
Apud Ion Constantin, Ion Negrei, op. cit., p. 18-\9.
7
Apud !urie Colesnic, op. cit., p. 71.
s Apud Ion Constantin, Ion Negrei, op. cit., p. 19.
5
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Referitor la ziarul "Basarabia", Halippa avea să concluzioneze: "Gazeta
«Basarabia)) a jucat un rol frumos în trezirea conştiinţei naţionale a
basarabenilor, dar totodată ea a învrăjbit şi mai tare administraţia ţaristă
împotriva mişcării noastre. Ca să ne combată, administraţia ţaristă a început să
ne facă greutăţi la expediţia gazetei, să ne-o confişte la poştă, să-i prigonească
pe vânzătorii gazetei pe stradă. Şi ca să nu fim singura gazetă moldovenească în
Basarabia, adversarii noştri au început să scoată şi ei ziarul «Moldovanub), ca
tipăritură favorabilă guvernului şi administraţiei, angajându-1 pentru redactarea
gazetei pe Gheorghe Madan, un emigrant basarabean, care era artist la Teatrul
Naţional din Bucureşti. Polemica între cele două gazete a mers până acolo, că
«Basarabia)) a publicat şi marşul naţional al lui Andrei Mureşanu: «Deşteaptă
te, româneb). Pentru acest lucru, gazeta a fost oprită să mai apară. Eu, în
prealabil, mai fusesem arestat la Moscova, pentru că participasem la un congres
ţărănesc din toată Rusia, care încercase să se ţie rară aprobarea guvernului.
Revoluţia fusese învinsă de guvernul Stolîpin şi reacţiunea triumfa şi se
manifesta prin acte de teroare. În situaţia creată, eu am stăruit şi am obţinut
paşaport pentru străinătate şi m-am oprit la studii universitare la Iaşi, unde
plecase şi prietenul meu, institutorul Mihail Vântu. De altfel, în vremea aceea şi
mai târziu au plecat la Iaşi şi la Bucureşti şi alţi tineri şi tinere la studii
universitare. Dar la isprăvirea studiilor ne-am întors în Basarabia numai eu şi
Elena Alistar, doctor în medicină, iar ceilalţi au rămas în România" 9. (subl.n.)
În 1908, Pantelimon Halippa, susţinut de P. Rejepa, a tipărit, la Chişinău,
cu caractere chirilice, Pilde şi poveţe, prima carte literară pentru cititorii români
din Basarabia, dar mai ales, pentru copii.
În toamna anului 1908, Pantelimon Halippa, la sugestia prietenilor săi, a
plecat în România, unde cu sprijinul lui Constantin Stere, se înscrie ca student
la Universitatea din Iaşi, primind şi bursă pentru studii. Aici, împreună cu
Nicolae Alexandri, a urmat, între 1908 şi 1912, cursurile Facultăţii de Litere,
secţia Istorie, perioadă în care a colaborat la "Viaţa Românească", publicaţie în
care întreţinea rubrica "Scrisori din Basarabia". S-a numărat şi printre
colaboratorii revistei "Arhiva" din Iaşi, precum şi a revistei ştiinţifice "V.
Adamachi", publicaţie a universităţii ieşene, semnând cel mai adesea cu
pseudonimele P. H. Basarabeanu sau P. Cubolteanu.
Referitor la articolele publicate în revista "Viaţa Românească", reţin
atenţia următoarele aspecte prezentate de Pantelimon Halippa în articolul
Rejlecţiile lui P. Cubolteanu (Pan. Halippa) la lectura "Calendarului oficial
basarabean", Chişinău, 1911: "Lipsa unei pături de intelectuali moldoveni în
Iurie Colesnic, Apostolul Unirii, în Pan. Halippa, Publicistică, Editura Fundaţiei Culturale
Române, Bucureşti, Chişinău, 2001, p. III-XVII, apud Ion Constantin, Ion Negrei, op. cit., p.
125-126.

9
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Basarabia a fost constatată în presa românească din regat şi de alţii, şi publicul
cititor, care se interesează de starea lucrurilor în ţara dintre Nistru şi Prut, o ştie
aceasta mai de mult, în mod vag - nu-i vorbă- dar o ştie. Astfel, s-ar părea
lucru nefolositor a mai stărui asupra acestui fapt; şi cu toate acestea, îmi permit
să mai scot o dată faptul acesta Ia iveală, folosindu-mă de calendarul oficial
basarabean, apărut de curând în Chişinău, pentru anul 1911, care dă lista
funcţionarilor Ia diferitele instituţiuni din Basarabia. Departe de mine de a
exagera lipsa, despre care vorbesc, pân-acolo, încât să spun că-n Basarabia nu
sunt deloc intelectuali de naţionalitate românească: vreo 20-30 de oameni tot se
vor mai găsi. Dar ce poate însemna un număr atât de restrâns? Ş-apoi face oare
să se mai vorbească despre dânşii, când ei înşişi nu dau aproape nici un semn de
viaţa ?! Să-i lăsăm deci în somnul netulburat al Ietargiei, sperând totuşi că va
suna şi pentru dânşii cândva cornul redeşteptării naţionale ... Pân-atuncea însă
avem de înregistrat lucruri tot triste, poate. Priviţi de pildă rezultatele la care am
ajuns, cercetând lista pomenită a funcţionarilor din Chişinău şi din cele opt
judeţe basarabene. Vă mărturisesc că pe mine unul lista aceasta m-a întristat
foarte mult, căci din ea am constatat că elementul local, naţional-moldovenesc,
este înlăturat de la conducerea vieţii publice în ţara lui şi pe moşia lui
strămoşească din ce în ce mai mult şi mai fără de milă. Astfel, Chişinăul, printre
cei 1.500 de funcţionari (în numărul acesta intră şi profesorii diferitelor şcoli
secundare şi urbane) numără numai 226 de persoane cu nume moldoveneşti
(sub!. în textul original) şi nu zic moldoveni, căci nu ştiu dacă măcar vreo 20 de
inşi din cei 226 au conştiinţa naţională moldovenească. Tabloul devine şi mai

îngrozitor, când privim furnicarul slujbaşilor statului, repartizati după
ministere. Astfel, avem: la ministerul de Interne: 235 străini şi numai 44 de
origine moldovenească; la ministerul de Finanţe: 203 străini şi numai 24 de
origine moldovenească; la ministerul Comertului şi Industriei: 45 străini şi
numai 7 de origine moldovenească; la Directiunea funciară şi agricolă: 67
străini şi numai 8 de origine moldovenească; la ministerul de Instructie: 252
străini şi numai 30 de origine moldovenească; la Control: 22 străini şi numai 2
moldoveni; la ministerul de Război: 11 O străini şi numai 8 de origine
moldovenească; la Sinodul bisericesc: 114 străini şi numai 60 de origine
moldovenească; la Ministerul de Justiţie: 160 străini şi numai 28 de origine
moldovenească; la «Crucea Roşie»: 60 de străini şi numai 8 de origine
moldovenească; la Directiunea căilor ferate nici un functionar de origine
moldovenească

(subl.n.). Să mi se permită câteva reflecţiuni asupra acestor
cifre. Am spus că cei 226 de slujbaşi moldoveni nu prezintă un element care să
fie demn de numele moldovenesc. Pentru cei mai mulţi ar fi nimerit numele de
«patrioţi ruşi de origine moldovenească)), căci cumi-am putea numi moldoveni,
când dânşii nici nu-şi dau măcar seamă de naţionalitatea lor, iar în ce priveşte
limba moldovenească, ei de-abia mai înţeleg graiul poporului moldovenesc,
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fiind mai iniţiaţi doar în înjurătura moldovenească, care este mai des aplicată
pentru «prostimea» cea numeroasă de la ţară. Păstrându-se tradiţiile vechi în
privinţa aceasta, în maşina birocratismului rusesc, nenorociţii aceştia joacă
rolurile de a doua sau chiar de a treia mână, fiind conţopişti, pisaraşi şi numai
rareori ocupând nişte posturi mai înalte şi mai importante: mizerabila lor
situaţie parcă într-adins a luat fiinţă pentru ai pedepsi pentru păcatul
inconştienţei naţionale. Cele mai triste din cifrele arătate mai sus sunt acelea
care privesc instrucţia publică, biserica şi justiţia. Într-adevăr, numeroasa tagmă
de dascăli ai generaţiilor viitoare numără în sânul ei numai 30 de moldoveni pe
lângă cei 252 străini. Nu-i vorbă, printre aceşti străini vom găsi şi binevoitori
poporului băştinaş, dar majoritatea lor este compusă din acei care în distrugerea
sufletului moldovenesc văd o înaltă chemare. Şi încă un lucru este de observat:
pe când profesorii moldoveni sunt nevoiţi să lâncezească în neactivitate în ceea
ce priveşte redeşteptarea moldovenilor, pentru că ar fi un lucru grozav să
crâcnească cineva vre-un cuvânt de bine pentru ţara aceasta uitată de oameni şi
de Dumnezeu - rusificatorii niciodată nu pierd ocazia pentru a corupe sufletele
fragede, îmbâcsindu-le cu dogmele sacre ale patriotismului rusesc. Cât priveşte
biserica, aici la prima vedere s-ar putea crede că elementul moldovenesc nu este
aşa de copleşit ca-n celelalte părţi. Dar conducerea bisericii este dată pe mâna
străinilor. Şi încă ce străini! Un Serafim face mai mult decât toată turma
slugarnică a preoţimii basarabene de origine moldovenească ... Şi ar putea fi
altfel, dacă înalta fabrică de preoţi pentru Basarabia - seminarul spiritual din
Chişinău şi cele trei şcoli spirituale inferioare din Edinţi, Chişinău şi Ismail - n-ar
fi fost totdeauna îmbâcsite de cei mai aprinşi patrioţi ruşi, aduşi cine ştie de pe
unde, pentru a falsifica minţile bieţilor fii de clerici oldoveni?!
Şi mai triste sunt cifrele funcţionarilor însărcinaţi cu justiţia în Basarabia.
Am văzut că aicea la 160 de străini avem numai 28 de origine moldovenească.
Numărul moldovenilor însă ar putea fi şi mai lărgit, rară ca faţa lucrurilor să se
poată schimba în bine, căci chiar în domeniul justiţiei ruşii nu vor să facă nici o
concesie limbii moldoveneşti, deşi aceste concesii nici într-un caz n-ar putea
servi la distrugerea ideii statului rusesc, ci din contra, ar propaga într-o măsură
oarecare idei ruseşti de ordine şi de legalitate. Vă puteţi acuma închipui ce fel
de dreptate împart oamenii justiţiei, când ei nu ştiu o boabă din limba poporului
de baştină! Nu-i vorbă, interogatoriul la tribunalul din Chişinău, pentru
moldoveni, se face prin translator în moldoveneşte; dar s-au întâmplat cazuri,
când bietul moldovean de la ţară a fost judecat şi osândit, fără să ştie ce şi cum.
S-au văzut ţărani moldoveni înhăţaţi în puterea legii, pe care ei n-o ştiu şi nici
nu pot s-o ştie, şi duşi în Siberia, tot drumul strigând înspăimântaţi şi
nedumeriţi: «da unde mă duceţi, da ce-am făcut?» Şi e un lucru atât de simplu
faptul că ţăranul moldovean- această fiinţă primitivă- nu înţelege procedura
judecăţii ruseşti, când te gândeşti că şi judecătorul de instrucţie şi procurorul şi
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ei toţi îi sunt străini lui chiar în limbă, nu numai în
stările sufleteşti! ... Nu va fi deci mare exagerare, dacă voi spune că justiţia
rusească în Basarabia împarte nu dreptate, ci nedreptatea cea mai strigătoare,
distrugând astfel în popor şi cele de pe urmă fărâmituri ale simţului de dreptate
omenească! Aşa stau lucrurile în Chişinău, care, oricum ar fi, este centrul
culturii ruseşti în Basarabia şi în care există o presă, rusească fireşte, care mai
îndrăzneşte din când în când să strige în contra nedreptăţilor şi abuzurilor
administrative. Vă puteţi însă închipui cam ce se petrece la ţară, în cele 8
judeţe, care lâncezesc în cel mai negru întuneric sub comanda aceleiaşi
administraţiuni străine. Aici, printre cei 1735 de funcţionari, abia găsim 320 de
origine moldovenească (învăţătorii, preoţii şi poliţiştii de gradele inferioare nu
intră în numerele acestea). Luându-ne după judeţe, vom avea următorul tablou:
în judeţul Chişinăului: 49 străini şi 31 moldoveni; Akkermanului: 235 străini şi
22 moldoveni; Benderului: 152 străini şi 36 moldoveni; Bălţilor: 154 străini şi
37 moldoveni; Ismailului: 435 străini şi 70 moldoveni; Orheiului: 105 străini şi
40 moldoveni; Sorocei: 132 străini şi 43 moldoveni; Hotinului: 163 străini şi 30
moldoveni. Cifrele acestea vorbesc de la sine (subl.n.). Le-aş mai completa cu
scene comice şi chiar tragice, care se petrec la sate între ţăranii moldoveni şi
reprezentanţii puterii şi culturii ruseşti, dar mi-i teamă că nu-mi vor ajunge
culori şi cuvinte. Stânjenirea intereselor ţărăneşti, care provine din toate acestea,
este mare, dar, după cât se vede, puterea de răbdare a ţăranului moldovean din
Basarabia este şi mai mare" 10 •
În perioada şederii în România, Pantelimon Halippa a vizitat şi alte
centre româneşti, inclusiv capitala, unde 1-a întâlnit pe vechiul socialist
basarabean Zamfir Arbore, care va avea, alături de Constantin Stere, un rol
important în îndrumarea şi sprijinirea acţiunilor sale social-politice. I-a
cunoscut, de asemenea, pe ardelenii Octavian Goga şi George Coşbuc şi pe
bucovineanul Iancu Flondor, precum şi pe omul politic de stânga Petre
Constantinescu-Iaşi, care "mai târziu, în 1918- după cum arăta Halippa- m-a
şi felicitat telegrafic pentru actul Unirii din 27 martie" 11 •
După absolvirea studiilor în cadrul Universităţii de la Iaşi, având
percepţia că în Basarabia lucrurile se mai liniştiseră, Pantelimon Halippa revine
la Chişinău, în 1913, şi cu sprijinul aceluiaşi mare patriot şi ocrotitor al limbii şi
culturii române, Vasile Stroescu, scoate împreună cu Nicolae Alexandri, mai
întâi revista, iar din 1914 şi ziarul "Cuvânt Moldovenesc". Despre acesta din
urmă, "Viaţa Basarabiei" avea să noteze mai târziu: "Este singura publicaţie
avocatul

şi judecătorul,

Revista "Viaţa Românească", Iaşi, 1911, nr. 4. Articolul a fost publicat în Pan. Halippa,
editor Iurie Colesnic, Editura Museum, Chişinău, Fundaţia Culturală Română,
Bucureşti, 2001, p. 4-5, apud Ion Constantin, Ion Negrei, op. cit., p. 152-155.
11
Apud lurie Colesnic, Apostolul Unirii-Pantelimon Halippa, Chişinău, Editura "Uiysse",
2006, p. 17.
10

Publicistică,
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săptămânală

din Basarabia pentru poporul de jos care apare cu intenţia de a-1
cultiva în sensul adevărat al cuvântului. Nimeni nu se poate îndoi de această
bună intenţie şi nimeni nu poate tăgădui meritul acestei gazete culturale
româneşti pentru poporul basarabean" 12.
În legătură cu revista şi, ulterior, gazeta "Cuvânt Moldovenesc",
Pantelimon Halippa va concluziona: "Programul revistei «Cuvânt
Moldovenesc» era: să obişnuiască pe intelectualii moldoveni basarabeni cu
limba literară română şi totodată să-i iniţieze în problemele culturale,

Redactori şi colaboratori ai revistei şi gazetei "Cuvânt Moldovenesc". De la stânga la
dreapta: Simion Murafa, Nicolae Alexandri, Daniel Cigureanu, Pantelimon Halippa şi
Gheorghe Stârcea

economice şi sociale, la o gândire cât mai umană şi mai progresistă. Revista a
tipărit din opera lui Alexandru Donici, din Alecu Russo, din Vasile Alecsandri,
B. P. Hasdeu şi Mihai Eminescu. A tipărit studii şi articole din istoria
neamului, creând un curent de conştiinţă curat românească în provincia
noastră şi peste Nistru. Programul gazetei «Cuvânt Moldovenesc» a fost să-i ţie
la curent pe moldoveni cu evenimentele din lumea întreagă şi să facă o
legătură dintre cei cari erau pe câmpul de război şi cei cari rămăsese pe la
vetrele lor sau în cazarme, în instituţii şi întreprinderi de tot soiul. Literatura şi
ştiinţele practice figurau de-asemeni în paginile gazetei şi se bucurau de
atenţia cetitorilor. Ambele publicaţii se trăgeau în mii de exemplare şi când s-a
12

"Viaţa Basarabiei" din 15 mai 1933. Vezi pe larg Ion Şpac, Viaţa Basarabiei 1932-1944.

Cercetări
Centrală,

bibliografice şi informative, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Biblioteca Ştiinţifică
Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu", Editura Pontos, Chişinău, 2002, p. 23 -42.
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început revoluţia din martie 1917, redacţia «Cuvântului Moldovenesc» din
strada Jucovskaia (sau a laşilor cum s-a numit din 1919) a ajuns loc de
întâlnire pentru sute de moldoveni şi mai ales de organizare a diferitelor
asociaţii, comitete şi comisii (subl.n.). Şi cum Nicolae Alexandri nu putea să
corespundă curentului revoluţionar a moldovenimei noastre, eu m-am învoit să
iau asupra mea toată munca de unificare a tututor pornirilor şi frământărilor şi
publicaţiunile noastre au început din ziua de la Paşte a anului 1917 să apară cu
numele meu ca director şi editor. Această schimbare s-a făcut şi cu voia
vechiului meu prieten Nicolae Alexandri şi abia după votarea reformei agrare
din 27 noiembrie 1918 s-au produs nişte manifestaţiuni de nemulţămire din
partea paşnicului nostru tolstoian basarabean, dar în tot cursul anului 1917 şi
1918 Nicolae Alexandri a fost mereu prezent la acţiunile Partidului
Moldovenesc, care pregătea Unirea Basarabiei cu patria mamă România. Nu
degeaba N. Alexandria fost şi preşedinte de vârstă al Sfatului Ţării, când acesta
s-a deschis în ziua de 21 noiembrie 1917" 13 •
În acest interval de timp, Pantelimon Halippa a militat activ pentru
afirmarea spiritului românesc în Basarabia şi pentru readucerea provinciei la
Ţara-Mamă. Ca om politic, el a fost un realist, fapt consemnat şi de Onisifor
Ghibu: "Lui Halippa i se pare că ceea ce facem noi, rară să ţinem cont de
mersul lucrurilor, e o operă fără viaţă. Programele scrise n-au nici un rost, dacă
ele nu cearcă să canalizeze în mod concret viaţa" 14 • De aceea, era conştient că
iniţierea unei mişcări revendicative cu caracter social şi naţional nu este posibilă
rară organizarea unui nucleu constituit în jurul unei reviste sau al unui ziar,
acţionând cu perseverenţă în această direcţie 15 •
Prăbuşirea regimului ţarist a creat condiţii favorabile intensificării
activităţii politice pentru autodeterminarea românilor din Basarabia. Astfel, în
aprilie 1917, Pantelimom Halippa, împreună cu Vasile Stroescu, Paul Gore,
Vladimir Herţa şi transilvăneanul Onisifor Ghibu, a înfiinţat Partidul Naţional
Moldovenesc, care îşi fixează în program autonomia Basarabiei.
Din interiorul armatei a pornit, totodată, mişcarea maiorului de stat-major
Emanoil Catelly, ajutat de studentul ofiţer Anton Crihan. Ei au organizat la
Odessa adunarea soldaţilor moldoveni la care Pantelimon Halippa, alături de
Vladimir Herţa, au reprezentat Partidul Naţional Moldovenesc.

13

14

Ibidem.
Onisifor Ghibu, in vâltoarea revoluţiei ruseşti. lnsemnări "zilnice" ale unui ardelean,
martor ocular- şi mai mult decât atât- al revoluţiei ruseşti în anii 1917-1918, începând cu
ziua de 12 martie şi până în ziua de 6 august 1917, Ediţie îngrijită, introducere şi note de

Octavian O. Ghibu, Editura Fundaţiei Culturale Române,
Colesnic, Basarabia necunoscută, voi. l, p. 72 .
15
Ion Constantin, Ion Negrei, op. cit., p. 20.
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Bucureşti,

1993, p. 33; lurie

Adunarea a adoptat programul de autonomie a Basarabiei, cu armată,
justiţie şi şcoală proprii, ca singura cale de a ieşi din anarhia care cuprindea
ţara. La scurt timp s-a creat un "Comitet executiv moldovenesc al soldaţilor şi
ofiţerilor", sub preşedinţia lui Em. Catelly. Pantelimon Halippa a făcut parte din
Societatea Culturală Moldovenească, reînfiinţată în 1917, şi a participat activ la
congresele preoţilor ( 13/26-19 aprilie/2 mai 191 7), studenţilor (20 mai/2 iunie),
învăţătorilor moldoveni (20 mai/2 iunie-25 mai/7 iunie), ţăranilor (21 mai/3
iunie- 24 mai/6 iunie 1917).
Astfel, în cuvântarea la deschiderea Congresului învăţătorilor moldoveni,
Pantelimon Halippa, arăta: "Am venit între d-voastră ca om al gazetei.
«Cuvântul moldovenesc» a fost timp de câţiva ani singura candelă naţională în
Basarabia şi eu am fost acela care mereu turnam în ea câte puţin untdelemn, ca
să nu se stingă viaţa naţională. La redacţia acestei gazete se adunau moldovenii,
acolo se fierbea gândul revoluţionar moldovenesc. Venind revoluţia, gazeta a
adunat în jurul ei un număr mai mare de moldoveni. Din redacţia acestei gazete
au pornit toate ideile frumoase care au prins rădăcini în timpul din urmă:
Partidul Naţional şi Obştea Învăţătorilor acolo s-au înfiinţat, în redacţia gazetei
s-a scris rugarea către Zemstvă, din care a răsărit şi acest congres. Munca n-a
fost zadarnică. Toate congresele care s-au ţinut de o lună şi jumătate încoace,
adică al învăţătorilor, al preoţilor, al studenţilor şi al ţăranilor, toate au cerut
autonomia Basarabiei. Singur Congresul învăţătorilor basarabeni a cam
şchiopătat în acest punct. Congresul eparhiei în schimb a cerut cea mai largă
autonomie. Preoţimea noastră a stat veacuri de-a rândul alături cu poporul,
întotdeauna am socotit că această tagmă trebuie să fie binevoitoare poporului,
ceea ce şi este, cu toate că buchea învăţământului rusesc i-a secătuit sufletul.
Congresul învăţătorilor moldoveni trebuie să meargă acum şi mai de parte. Până
acuma învăţătorii n-au lucrat pentru luminarea poporului. Ogorul naţional era
lucrat la întâmplare, încât eram de ruşinea lumii întregi. Noi eram socotiţi ca
Vandeea Rusiei, ca un cuib al puterilor întunecate. Poate că era multă dreptate
în aceste învinuiri, dar de unde veneau oare aceste stări ? Noi suntem înapoiaţi
fiindcă am fost lipsiţi de şcoli în limba noastră. E timpul să ştergem acum pata
de ruşine de pe faţa noastră, dând copiilor noştri o altă îndrumare, naţională.
O-voastră, învăţătorii, sunteţi chemaţi să clădiţi viitorul strălucitor al neamului
nostru. Cum veţi pune acum temelia acestui viitor, aşa va fi el. Dacă munca va
fi bine organizată, roadele ei vor fi bogate" 16•
Îl regăsim apoi în vâltoarea evenimentelor revoluţionare din Rusia,
reprezentând la Petrograd ţărănimea basarabeană, tratând cu Kerenski, Lenin si
Troţki. În vara anului 1917, conform propriilor mărturii, prin mijlocirea lui
Revista "Şcoala Moldovenească", an. I, nr. 2-4, 1917, p. 48-49, apud Ion Constantin, Ion
Negrei, op. cit., p.l68-169.
16
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Leon

Troţki,

a avut o întrevedere cu V.I. Lenin, aflat în acea vreme în
clandestinătate, căruia i s-a plâns că Guvernul Kerenski nu dă Basarabiei
ajutoare pentru a se deschide anul de învăţământ în limba naţională a populaţiei
Basarabiei şi nu le restituie datoriile împrumutate de Basarabia pentru nevoile
din Rusia etc 17 • Potrivit lui Pantelimon Halippa, Lenin a transmis basarabenilor
următoarele: "Nu vă pierdeţi vremea zadarnic pe aici, că nimeni nu vă dă nimic.
Guvernul Kerenski este pe poziţia de a cădea, nu are bani nici pentru frontul de
luptă, dar să vă şi mai dea ajutor, sau să vă şi restituie datoriile. Este exclus.
Mergeţi acasă şi procedaţi aşa cum vă dictează interesul şi momentul politic
potrivit, dar faceţi totul prin Sfatul Ţării al vostru. În ceea ce priveşte
deschiderea anului şcolar de învăţământ, adresaţi-vă României de acolo, care vă
poate ajuta în toate problemele voastre - şi cu cadre didactice şi cu manuale
şcolare" 18 •
Pantelimon Halippa şi delegaţia Basarabiei s-au întors la Chişinău, au
transmis camarazilor de luptă mesajele primite şi au acţionat în direcţia folosirii
oportunităţilor oferite de revoluţia rusă: au început să organizeze congrese
profesionale şi politice, au votat rezoluţii, au publicat prin gazete îndemnuri şi
manifeste. Liderii basarabeni s-au adresat Guvernului României pentru ajutoare,
au organizat Congresul Ostăşesc Moldovenesc al soldaţilor şi ofiţerilor (20-28
octombrie/2-1 O noiembrie 1917), unde au protestat îm~otriva tendinţe lor de
rusificare existente, apelând la unitatea tuturor românilor 1 •
La congresul militarilor, Pantelimon Halippa a rostit memorabilele
cuvinte: "Sunt nespus de fericit că am ajuns să urez în faţa voastră - floarea
neamului nostru moldovenesc. Fraţii mei! Veacuri întregi noi am umblat rătăciţi
unul de altul, de veacuri întregi pe noi ne întind şi ne dezbină vrăjmăşii, de
veacuri întregi pământul nostru strămoşesc geme sub jugul străin şi iată acum,
după atâtea răzleţiri, după atâţia ani de jale şi suferinţe, ne-am strâns fraţii
grămăjoară. O, cine va spune bucuria noastră? Grea a fost soarta noastră crudă,
lungă a fost noaptea în care am zăcut, dar cum după noapte răsar zorile şi
lumina zilei ia rândul întunerecului, aşa şi în viaţa noastră a neamului
moldovenesc, după robie s-a simţit apropierea izbăvirii. Fraţi ostaşi ! În voi este
toată nădejdea noastră. Ţara se îneacă în lacrimi şi sânge. Vrăjmaşii noştri stau
la hotare - vrăjmaşi câtă frunză şi iarbă, la spatele nostru şi înăuntrul ţării
noastre, dar cei mai mari duşmani sunt în mijlocul nostru. Acesta este neunirea
! Fraţii mei, biruiţi acest straşnic duşman şi noi vom birui totul" 20 !
17

Ion Constantin, Ion Negrei, op. cit., p. 21.
Arhivele Naţionale Istorice Centrale (A.N.I.C.), fond Nicolae Nitreanu (2467), dosar 27, p.
38-39.
19
Ion Constantin, Ion Negrei, op. cit., p. 21-22
20
A.N.I.C., Bucureşti, fond Nicolae Nitreanu (2467), dosar 27, p. 40.
18
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Cuvântarea lui Pantelimon Halippa a fost primită cu o vie emoţie, iar la
final sala 1-a aplaudat pe orator, ridicându-se în picioare.
La 15/28 noiembrie 1917, în articolul Să urmăm pilda Ucrainei, publicat
de ziarul "Cuvânt Moldovenesc", Pantelimon Halippa atrăgea atenţia asupra căi
pe care trebuia să o urmeze Basarabia: "După cum vedem, Ucraina s-a
proclamat de acum ca ţară deosebită desăvârşit şi neatâmată de Rusia, şi faptul
acesta este pentru noi, basarabenii de cea mai mare însemnătate. Prin
despărţirea Ucrainei de Rusia, Basarabia a ajuns cu totul dezlipită de Rusia şi
noi am rămas fără stăpânire înaltă. Asta înseamnă că de azi înainte tot ce trebuie
pentru viaţa liniştită a noroadelor trăitoare în Basarabia şi pentru bunul mers al
trebilor obşteşti în ţara noastră - trebuie să le cerem de la noi înşine, neaşteptând
că cineva altul se va îngriji de noi şi de nevoile noastre. Şi fiindcă trebile
obşteşti într-o ţară nu pot merge singure de la sine, ci trebuiesc povăţuite de
cineva, datoria noastră a tuturora este să ne grăbim cu întocmirea stăpânirii
noastre basarabene, care să ieie asupra sa povara trebilor obşteşti şi paza
rânduielii şi liniştii în ţară. Întocmirea unei stăpâniri nu-i un lucru uşor, mai ales
pentru noi, basarabenii, cari până în zilele revoluţiei mereu am fost hăţuiţi de
alţii şi n-am avut o cârmuire a noastră. Dar, vorba ceea: nevoia îl învaţă pe
cărăuş, şi noi, ajunşi în nevoia aceasta, că n-avem nici o stăpânire, vom căuta să
ne facem o stăpânire. Şi mie mi se pare că noi n-avem altceva de făcut decât să
ne grăbim cu deschiderea Sfatului Ţării, din sânul căruia se şi va alege cea
dintâi stăpânire a Basarabiei autonome. Să urmăm, deci, pilda Ucrainei" 21 !
În legătură cu situaţia din Basarabia în preajma convocării Sfatului Ţării,
la 21 noiembrie/4 decembrie 1917, Pantelimon Halipa consemna:
,.Împrejurările prin care trecea Basarabia În acele momente, ca şi întreaga
Rusie, erau de aşa natură, încât băgaseră groază în toată lumea: revoluţia
degenerase într-un haos şi o anarhie; frontul rusesc se descompusese şi
puhoaiele muscăleşti însălbătăcite se retrăgeau în cea mai mare debandadă prin
Basarabia, nimicind şi jefuind totul în calea lor. Măsurile ce se luaseră pentru
stăvilirea acestei prăpăstii nu ajutau aproape la nimic, şi toată lumea ajunsese la
deznădejde. De aceea era firesc ca, atunci când s-a vestit deschiderea Sfatului
Ţării, această lume să-şi vadă în el mântuirea sa şi organul suprem care să ia în
mâinile sale ocânnuirea Basarabiei [ ... ] Ordinea în Republică era foarte greu de
restabilit, deoarece lipsea puterea înarmată în măsura trebuitoare, iar pe lângă
aceasta, unităţile moldoveneşti se bolşevizau şi ieşeau de sub ascultarea Sfatului
Ţării. Unităţile moldoveneşti din Chişinău căzuseră sub influenţa unui bandit
intemaţional-Cătărău. În Chişinău mişunau încă sute de mii de soldaţi ruşi, care

"Cuvânt Moldovenesc", Chişinău, 15/28 noiembrie 1917, nr. 103 (302), apud Ion Constantin,
Ion Negrei, op. cit., p. 171.

21
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Palatul Sfatului Ţării din Chi ş inău. n acest edificiu, în perioada 21 noiembrie/4
decembrie 1917-27 noiembrie/ 1O decembrie 1918, s-au destaşurat şedinţele primului
Parlament al Basarabiei. Aici , la 2/ 15 decembrie 1917, Basarabia a fost declarată
Republică Democratică Moldovenească; la 24 ianuarie/6 februarie 1918, Sfatul Ţării a
proclamat independenţa Republicii Democratice Moldoveneşti , iar la 27 martie/9
aprilie 1918, unirea ei cu România

Anul 1918 1-a găsit pe Pantelimon Halippa în fruntea curentului unionist,
având o contribuţie esenţială la acţiunile care pregăteau unirea Basarabiei cu
România. La 24 ianuarie/6 februarie 1918, cu ocazia proclamării independenţei
Republicii Democratice Moldoveneşti , Pantelimon Halippa avea să declare,
printre altele: "Toţi intelectualii moldoveni doresc din inimă unirea cât mai
grabnică cu România. Pentru aceasta au luptat ei şi până acum şi nu se vor da
îndărăt de la nici o piedică ce le va sta în calea înfăptuirii României Mari a
tuturor românilor" 23 .
Activismul său politic este relevat de funcţiile şi posturile înalte pe care
le-a ocupat în Sfatul Ţării, organul legislativ al Basarabiei, care în şedinţa din
27 martie/9 aprilie 1918, cu 86 voturi pentru, trei contra şi 36 abţineri , a votat
Unirea Basarabiei cu Patria-Mamă. Astfel, în cadrul Sfatului Ţării , el a avut
mandat validat de la 21 noiembrie/4 decembrie 1917 până la 18 februarie/3
22
23

Oni sifor Ghibu, Pe baricadele vieţii. Anii mei de învăţătură, Editura Dacia, 198 1, p. 435-436.
Onisifor Ghibu, Pe baricadele vieţii... , p. 519.
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martie 1919 şi a îndeplinit funcţiile de vicepreşedinte (21 noiembrie/4
decembrie 1917 - 25 noiembrie/7 decembrie 1918), preşedinte (25 noiembrie/7
decembrie 1918 - 18 februarie/3 martie 1919), a fost membru al Comisiei de
Redactare, membru al Comisiei de Declaraţii şi Statute24 .
Aşa cum va arăta însuşi Pantelimon Halippa în însemnările sale cu
caracter autobiografic, rolul său în Sfatul
Ţării a fost acela de a "ţine grămăjoară pe
deputaţii moldoveni, fie că erau din
congresele noastre profesionale, fie că
reprezentau judeţele basarabene. Treaba
aceasta o făceam prin aşa-zisul Bloc
Moldovenesc,
care
discuta
toate
problemele ce veneau la ordinea zilei în
Sfatul Ţării" 25 . După votarea, de către
ACTUL UNIRII
Sfatul Ţării , a ururu Basarabiei cu
VOT?IT oc SnTVL HRii
România, Pantelimon Halippa a făcut
Lil. 27 lrlMt it ST. V.' J9 J8.
parte, împreună cu Daniel Ciugureanu,
In "uhltLC POPOKULtJ i BmRAsici.Sr~rut TĂRii occLARi:
RtPUBLic~ Dtl!lOCR<n i că ll'loLoovcrtcAscj (SASARABiA}
Ştefan Ciobanu şi Ion Pelivan, din
În HOTARCLt ti DÎIITRC PR\IT. NÎSTl\U,Dvi\~Re,f11ARt<l
NeAGRĂ Si VtcH ÎL& GRAniTe CU ÂUSTRÎ<I,R\JPTĂ DC
delegaţia care a dus la Iaşi proclamaţia
Rusi A ilcUI'rl o surj si rrt~i sine De M i oin TIIVPUL
Unirii cu România a străvechiului teritoriu vecHii ll'loLoove. in PUTeReA DAtPiULVi iSTORic si
românesc dintre Prut şi Nistru. De DIICPT\It.ui oc nc.aM.Pc B~Zil PRi~ci PiuLVi c~ IIOROA·
~C~t SÎNG I!Rt: si·fÎ HOTĂ!'.ascĂ SOiiiiTA LOI\,OC AZÎ
asemenea, Pantelimon Halippa, împreună U!iMTt: SI P(I\TRU TOTOCI! tl nA, $ C \J NC S Te
MaMa sa RoMâN ia.
'
cu alţi câţiva reprezentanţi ai Basarabiei, a cu TRăiască
VN iR(:ill BasaR;uici CU
RoMANiA
luat parte la adunările de la Cernăuţi
OC-i'l I'>I.IRVR i Si TOTPCAIJNA!
(15/28 noiembrie 1918) şi de la Alba Iulia
PRcscointtLc 'sr~rvLu i H11ii.
( 18 noiembrie/1 decembrie 1918), care au
·
IoN INc\.ILcT.
Vi ce- P11tscoinrc.
•
proclamat Unirea Bucovinei şi , respectiv,
P&:\1'1'. Hi\LÎPPi'\.
a românilor din Transilvania, Banat,
SccRtTaii\JL SriiTULIJi TăRii
1. B\.IZI>UGi\N:
0
Crişana şi Maramureş cu România26 .
Concluzionând, se poate afirma, cu
deplin temei, că întreaga viaţă a lui Pantelimon Halippa a fost dedicată luptei
pentru unitate naţională.

Pan. Halippa, Publicistică. Editor şi studiu introductiv de Iurie Colesnic, Fundaţia Culturală
Editura "Museum", Chişinău , 2001 , p. XIV-XV.
25
A.N.I.C. , Bucureşti , fond Nicolae Nitreanu (2467), d. 27, p. 130-131 .
26
Ion Negrei, Anton Moraru, Anul 1918: ora astrală a neamului românesc, Chişinău, 1998,
p.111-117; Idem, 1 Decembrie 1918. Chişinăul salută Alba Iulia , în Dacoromania, nr. 4,
2008, p. 15-17; ldem, Participarea delegaţiei Basarabiei la Congresul General al Bucovinei,
15128 noiembrie 1918, în "Dacoromania", nr . 4, 2008, p. 54-57.
24

Română, Bucureşti ,
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Ne raliem întru-totul aprecierii distinsului istoric şi cercetător Ion
Constantin, potrivit căreia Pantelimon Halippa a fost un apostol al Unirii
Basarabiei cu Romania, care ne oferă modelul unei vieţi de luptă şi demnitate
luminoasă a unui om iubit si respectat pentru excepţionalele lui calităţi ,
democrat sincer şi aprig luptător pentru întregirea neamului românesc. Viaţa şi
activitatea acestui mare patriot basarabean sunt, în multe privinţe , exemplare
pentru spiritul de jertfă şi devotamentul luptei în slujba intereselor Ţării. El
reprezintă, fară îndoială, un model pentru toţi românii, dar în mod special
pentru tânăra generaţie .

Stelă comemorativă

(opera lui Gheorghe Răileanu) inaugurată la Chişinău ,
la 27 august 2006, în memoria lui Pantelimon Halippa
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GENERALUL CONSTANTIN HÂRJEU DESPRE UNELE
CONSECINŢE ALE TRATATULUI DE PACE (7 MAI 1918)
Dr. Luminiţa GIURGIU
Dr. Teodora GIURGIU
General Constantin Hârjeu about some ofthe Consequences ofthe Peace Treaty
(May 7, 1918)
Abstract
General Constantin Hârjeu ( 1856-1928) was part of the Marghiloman
govemment, as Minister of War and was the one who, on May 7, 1918, signed the
Peace Treaty with the Central Powers. In 1924, in the pages dedicated to the
conservative political man, he made an ana1ysis ofthe events that happened before the
union of Basarabia with Romania, as well as the political and military situation of
Romania in 1918, especially the relations with the German-Austrian authorities. It is an
attempt to respond, over the years, to the accusations made about the philo-german
feelings of Alexandru Marghiloman. His efforts made to achieve the dream of a Great
Romania were also minimized.
Keywords: Peace Treaty, May 7, 1918, General Constantin Hârjeu, Alexandru
Marghiloman, German-Austrian authorities

Constantin Hârjeu s-a născut la 1O decembrie 1856, la Bucureşti. A
absolvit Şcoala Militară de Infanterie şi Cavalerie - şef de promoţie (1876),
Şcoala Politehnică (1882), precum şi Şcoala de Aplicaţie de Artilerie şi Geniu
(1884) din Franţa. A urcat toate treptele ierarhiei militare, de la gradul de
sublocotenent (1876), locotenent (1879), căpitan (1883), maior (1888),
locotenent-colonel (1891), colonel (1895), general de brigadă (1904), la cel de
general de divizie ( 1912). Pe lângă activitatea specifică de inginer de geniu, se
va remarca prin cea didactică, fiind un eminent profesor la Şcoala de Cavalerie
(1884-1886, Cursul de topografie), Şcoala de Poduri şi Şosele (1886-1889,
Cursul de artă militară), Şcoala de Cavalerie şi Geniu (geometria descriptivă,
fortificaţia şi construcţia), Şcoala de Infanterie şi Cavalerie (Cursul de
geometrie descriptivă), Şcoala Săpătorilor şi Telegrafiştilor (1887), precum şi la
Şcoala Superioară de Război (1890-1894, Cursul de comunicaţii). Va executa
misiuni în Austria, Belgia, Franţa şi Germania în vederea studierii tehnicii de
geniu, infanterie şi cavalerie.
Ca ministru de Război se va implica în reorganizarea şi modernizarea
armatei prin adoptarea unor noi legi şi regulamente, pentru pregătirea armatei în
265
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vederea participării la Al Doilea Război Balcanic şi la Primul Război Mondial.
Constantin Hârjeu a fost dintre cei care au contribuit la prezenţa României la
Expoziţia Universală de la Paris, din anul 1900.
Întreaga sa activitate militară a fost răsplătită cu înalte ordine şi medalii:
"Steaua României" şi "Coroana României" cu panglica de "Virtute Militară",
"Virtutea militară", "Crucea Trecerii Dunării" sau "Medalia Comemorativă a
Războiului 1916-1918". A întocmit prima monografie a Armatei României,
împreună cu generalul Constantin Brătianu şi locotenent-colonelul G.
Aronovici, publicată în limba franceză, dar şi numeroase alte studii de istorie şi
teorie militară. A fost ales membru corespondent al Academiei Române, la 27
mai 1909, Istoria Armei Geniu, publicată în anul 1902, fiind distinsă cu premiul
"Năsturel-Herescu" de această instituţie. Constantin Hârjeu a fost ministru de
Război în guvernele conservatoare Titu Maiorescu 1 şi Alexandru Marghiloman2
şi martor al unirii Basarabiei cu România.
A decedat la 24 mai 1928, în Bucureşti 3 .
Generalul Constantin Hârjeu s-a alăturat, în anul 1924, celor care au
dedicat un volum omului politic intitulat Lui Alexandru Marşhiloman. Omagiu
cu prilejul unei îndoite aniversări. Prietenii şi admiratorii lw .... "[voi] vorbi de
1

Al doilea guvern Titu Maiorescu a guvernat în perioada 14 octombrie 1912-31 decembrie
1913, având următoarea componenţă: Titu Maiorescu (preşedintele Consiliului de Miniştri şi
ministru de Externe), Take Ionescu (ministru de Interne), Alexandru Marghiloman (ministru de
Finanţe), Mihail G. Cantacuzino (ministrul Justiţiei), general Constantin Hârjeu (ministru de
Război), Constantin G. Dissescu (ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice), Nicolae Xenopol
(ministrul Industriei şi Comerţului), Nicolae Filipescu (ministrul Agriculturii şi Domeniilor
între 14 octombrie 1912-5 aprilie 1913), C.C. Arion (ministrul Agriculturii şi Domeniilor între 5
aprilie-31 decembrie) şi Alexandru A. Bădărău (ministrul Lucrărilor Publice).
2
Guvernul Alexandru Marghiloman a guvernat în perioada 5 martie-23 octombrie 1918, având
următoarea componenţă: Alexandru Marghiloman (preşedintele Consiliului de Miniştri,
ministru de Interne şi ad-interim ministru Agriculturii şi Domeniilor între 6 martie-4 iunie),
Constantin C. Arion (vicepreşedintele Consiliului de Miniştri şi ministru de Externe), Mihai
Seulescu (ministru de Finanţe), Dimitrie Dobrescu (ministru Justiţiei între 5 martie-4 iunie), Ion
Mitilineu (ministru Justiţiei 4 iunie-23 octombrie), Simion Mehedinţi (ministrul Cultelor şi
Instrucţiunii Publice), general Constantin Hârjeu (ministru de Război şi ad-interim ministrul
Lucrărilor Publice între 5-25 martie), Nicolae Ghica-Comăneşti (ministrul Lucrărilor Publice
între 25 martie-23 octombrie), Constantin Meissner (ministru Industriei şi Comerţului între 5
martie-4 iunie), Grigore G. Cantacuzino (ministru Industriei şi Comerţului între 4 iunie-23
octombrie), Constantin Garotlid (ministru Agriculturii şi Domeniilor între 4 iunie-23
octombrie), Ion lnculeţ (ministru fără portofoliu pentru Basarabia între 9 aprilie-23 octombrie)
şi Daniel Ciugureanu (ministru fără portofoliu pentru Basarabia între 9 aprilie-23 octombrie).
3
*** Miniştrii Apărării Naţionale - Enciclopedie, coordonatori dr. ing. Gheorghe Savu, dr.
Avram Cătănici şi dr. Andrei-Marius Diamescu, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei,
Bucureşti, 20 12, pp. 99-1 O1.
4
*** Lui Alexandru Marghiloman. Omagiu cu prilejul unei îndoite aniversări. Prietenii şi
admiratorii lui, Tiparul Cultura Naţională, Bucureşti, 1924, clişeele Marvan.
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ministrul Marghiloman, cu care am avut prilejul de a mă găsi pe aceiaşi bancă
ministerială în 1912-1914 şi în 1918; şi cuvântul meu va fi crezut, fiindcă în
împrejurările grele, în care s-au aflat ambele guverne, relaţiile Ministerului de
Război cu ministrul de finanţe, şi apoi cu preşedintele Consiliului, au fost atât
de strânse, încât din ele se poate ajunge la cunoştinţa omului care poartă
răspunderea marilor interese ale ţării. Şi, în tot ce voi spune, nu voi atinge nici
sentimentele «filofranceze», cum se pretindea înainte de 1914, nici sentimentele
«filogermane», pe care le-au atribuit unii şi le atribuie şi azi omului politic, ci
voi vorbi numai de sentimentele unui bun român şi unui desăvârşit servitor al
ţări, care a fost şi este încă, din mila lui Dumnezeu, Alexandru Marghiloman" 5 .
Înaltul demnitar militar a făcut o analiză realistă a situaţiei dramatice a
României anului 1918, după semnarea Tratatului de Pace din 7 mai. În faţa
guvernului Marghiloman au stat provocări diverse: bolşevizarea trupelor, dar şi
a populaţiei, ingerinţele politice ale autorităţilor germano-austriece care au
căutat să impună măsuri de spoliere a economiei, presiunea pusă asupra
soldaţilor demobilizaţi care nu erau lăsaţi să se întoarcă acasă, concentrarea în
Muntenia a depozitelor de subzistenţă şi echipament şi multe altele.
Dar să îi dăm cuvântul generalului Constantin Hârjeu: "De la semnarea
păcii, vexaţiunile şi implicările, ce ne impun germanii, merg tot crescând. Sub
pretext că populaţia germană din Basarabia e molestată de trupele noastre,
Comandamentul Suprem German din Bucureşti (zis «OKM») a cerut
autorizarea ministrului de Război să trimită, în regiunea satelor germane, un
detaşament de 1.200 oameni, care să înlocuiască trupele române aflate acolo. În
urma înţelegerii avută cu primul ministru, această cerere a fost refuzată. Ne mai
putând specula nişte vexaţiuni închipuite, «OKM)) ne cere autorizarea ca să
trimită în acea regiune grupuri de soldaţi pentru a lua contact cu locuitorii şi a
descoperi depozitele lor de hrană. Acum se vede bine scopul urmărit:
infiltraţiunea germană în sudul Basarabiei şi secarea ei de tot ce se va mai găsi
în satele germane. Dar nici aceasta nu a fost admisă.
O altă cerere, cu un caracter tot atât de grav, a fost autorizarea de a
încheia o convenţie cu Societatea Ucraineană, proprietara căilor ferate
Akkerman-Basarabskaia, pentru a exploata această linie în interesul accelerării
transporturilor de cereale cumpărate în Basarabia. Ea a avut aceeaşi soartă.
Neputând obţine nimic pe această cale, Comandamentul german recurge
la represalii sub pretext că Guvernul - în special ministrul de Război - nu
respectă clauzele convenţiilor. În teritoriul ocupat, el curăţă tot ce se mai
găseşte în bătătura şi în casa românului; dincolo de Siret el ordonă impozite de
război cu sancţiuni penale. Preşedintele Consiliului luptă din răsputeri ca să
schimbe această atitudine duşmănoasă şi să facă pe ocupant mai uman. Să nu se
5

ibidem, p. 4.
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uite că ne găsim încă în perioada marilor victorii germane de pe frontul
apusean.
Concomitent cu germanii vin austriecii. Aceştia vor să ocupe cu orice preţ
linia ferată basarabeană Ocniţa - Bălţi - Răbniţa. E infiltraţia austriacă, care
voieşte să se întindă din judeţul Hotinului, pe care-I ocupă, spre sud. Guvernul,
în urma explicaţiilor ministrului de Război, nu admite această cerere, şi, când
austriecii au voit să întrebuinţeze forţa pentru a ocupa linia, au fost împiedicaţi
tot prin forţă.
În ziua de 4 (17) iunie se deschide sesiunea extraordinară a Corpurilor
Legiuitoare. Guvernul ia contact cu noii parlamentari. Aproape toţi sunt
stăpâniţi de ură împotriva unor foşti miniştri din guvernul liberal; şi, ceea ce mi
se pare mai serios, e că cei mai neîmpăcaţi se găsesc în rândurile
parlamentarilor din Moldova. Acest curent ostil împinge spre darea în judecată
a foştilor miniştri, răspunzători de lipsa de pregătire a armatei şi de intrarea ei în
război fără un plan bine alcătuit şi rară un cadru superior bine construit.
În Basarabia, elementele străine şi anarhice, care se infiltrează necontenit
de peste Nistru, împing populaţia la agitaţii şi răscoale. Pretextul sunt
rechiziţiile alimentelor şi a mijloacelor de transport, precum şi abuzurile
jandarmeriei. Agitatorii se găsesc în rândurile ofiţerilor ruşi rămaşi în
Basarabia, printre personalul Crucii Roşii ruseşti, printre clerul rusificat, şi, în
fine, printre străinii refugiaţi acolo. Primul ministru, în urma propunerii
ministrului de Război şi a bunelor referinţe ce i-a dat, a admis ca generalul
Arthur Văitoianu 6 , comandantul trupelor din Basarabia, să fie numit «Comisar
al Guvernului>> în această provincie. Înalta sarcină dată generalului se impunea
pentru a curma anarhia administrativă care dăinuia de mult acolo, a îndruma
serviciile publice pe o cale bună, şi a pune capăt uneltirilor anti-unioniste de
dincoace de Nistru. Această creaţie a răspuns unei necesităţi reale, şi proba o
face faptul că, deşi a fost desfiinţată de guvernul liberal, care a considerat ca
Arthur Văitoianu (n. 14 aprilie 1864, Ismail - m. 17 iunie 1956, Bucureşti); absolvent al Şcolii
Militare de Infanterie şi Cavalerie din Bucureşti (1882-1884), al Şcolii Speciale de Artilerie şi
Geniu din Bucureşti şi al Şcolii Superioare de Război; a urcat toate treptele ierarhiei militare de
la gradul de sublocotenent (1884), locotenent (1887), căpitan (1891), maior (1897), locotenentcolonel (1904), colonel (1908), general de brigadă (1915), general de divizie (1917), la cel de
general de corp de armată (1918); a participat la cel de-Al Doilea Război Balcanic, la Primul
Război Mondial şi la campania din Ungaria; a comandat Regimentul 1O Infanterie, Brigada Il
Infanterie şi Divizia 1O Infanterie (1916-1918); a fost decorat cu Medalia "A vântul Ţării"
(1914) şi Ordinele "Coroana României" (1910) şi "Mihai Viteazul" (1917); după demisia din
armată a devenit membru al Partidului Naţional Liberal; prim-ministru (27 septembrie-28
noiembrie 1919), ministru de Justiţie (1918), de Război (1918-1919), ministru de Interne (24
octombrie-29 octombrie 1918, 27 septembrie-28 noiembrie 1919, 19 ianuarie 1922-30
octombrie 1923), ad-interim la Ministerul Afacerilor Străine (1919), al Comunicaţiilor (19231926), consilier regal ( 1938).
6
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aceeaşi

necesitate 1-a

* *
*
Celor care-şi închipuie că relaţiile dintre guvernul ţării şi Comandamentul
Suprem German din Bucureşti au fost, dacă nu cordiale, cel puţin fără frecări,
le voi aminti câteva «chestiuni» care au făcut obiectul atâtor dezbateri şi
discuţii în Consiliul de Miniştri şi au silit pe primul ministru şi pe mult
regretatul C. Arion 7, ministrul de Externe, să pună la contribuţie tot tactul şi
fineţea lor diplomatică pentru a nu înăspri prea mult relaţiile, care devin din ce
în ce mai încordate.
Chestiunea «Lucrărilor de Geodezie şi de Topografie», pe care germanii
vroiau să le execute în ţară cu concursul personalului nostru şi a «Şcolii de
operatori geodezi şi topografi>>, pe care Serviciul Geografic German vroia să o
instaleze la Bucureşti. Întâia propunere ne-a venit în luna mai, dar guvernul, a
amânat sub diferite pretexte luare unei hotărâri, şi, de abia la 14 iulie, a
încuviinţat în principiu trimiterea unei delegaţii la Berlin ca să studieze această
chestiune. După o îndelungată corespondenţă cu Comandamentul german,
ministrul de Război a supus chestiunea hotărârii definitive a Consiliului de
Miniştrii tocmai la 29 august (st.v.), care, după lungi discuţii, a admis-o în
anumite condiţii -principala era ca [sic!] convenţia să nu ne lege dincolo de
pacea generală - pe care le vor stabili definitiv ministrul de Război român şi
Comandamentul german. Prin temporizările aduse discuţiilor cu delegaţii
armatei germane, tratativele s-au prelungit până la evacuarea Munteniei de către
trupele ocupătoare.
O altă chestiune a fost «Bugetul Armatei de Ocupaţie». După Tratatul de
Pace încheiat cu noi, trebuia să rămână în teritoriul ocupat un corp de ocupaţie
germano-austriac, al cărui efectiv a fost stabilit de «OKM»: germani, 103.000
ofiţeri şi oameni de trupă; austro-ungari, 60.000 ofiţeri şi oameni de trupă.
Bineînţeles că în realitate nu era să rămână în ţară nici jumătate, dar bugetul de
cheltuieli ce ni se impunea era calculat pentru aceste efective.
În iunie, «0KM» ne comunică că a fixat cheltuieli lunare la 30 milioane
mărci. Ministrul de Război găsind suma prea mare, roagă pe primul ministru să
Constantin C. Arion (n. 18 iunie 1855, Bucureşti - d. 27 iunie 1923, Bucureşti); membru al
Partidului Conservator; a fost absolvent al Facultăţii de Drept şi ale Şcolii de Ştiinţe Politice din
Paris; doctor în drept (1878); avocat în Barou! de Ilfov ( 1881 ); profesor la Catedra de Drept
Comercial şi Maritim a Facultăţii de Drept din Bucureşti; a fost ministru al Afacerilor Străine
(1880), al Cultelor şi Instrucţiunii Publice (1900-190 1), de Interne şi ad-interim al Cultelor şi
Instrucţiunii Publice (1912), al Agriculturii şi Domeniilor (1913-1914) şi al Afacerilor Externe
(1912 şi 1918); membru de onoare al Academiei Române (1912); deputat şi senator; distins cu
Ordinul "Steaua României".
7

269
https://biblioteca-digitala.ro

"Acta Bacoviensia"- Anuarul Arhivelor Naţionale

Bacău,

nr. XIV /2019

nu acorde mai mult de 15 milioane. Afacerea a fost ţinută în suspensie până la
începutul lui august, când Comandamentul german ne informează că, departe de
a le reduce, împrejurările îl silesc să urce cheltuielile la 60 milioane lunar. De
data aceasta, guvernul deleagă, după avizul ministrului de Război, pe generalul
Darvari ca, în unire cu delegatul german, să stabilească definitiv efectivul real
al corpului de ocupaţie şi cheltuielile aferente; dar îi recomandă să întârzie prin
toate mijloacele ajungerea la un acord. Graţie tactului şi iscusinţei generalului,
convenţia nu a fost încheiată până la 24 octombrie (st.v.), deşi presiunile
germanilor erau mari.
Citez o a treia chestiune, în legătură cu tendinţa germanilor de a se infiltra
cât mai mult în sudul Basarabiei şi de a exploata tot ce vor putea găsi în acea
regmne.
În curs de două luni - iunie şi iulie - «0KM» a cerut mai întâi ministrului
de Război şi apoi direct Preşedinţiei Consiliului, autorizarea de a instala la
Bolgrad o staţiune de avioane, intermediară între staţiunile finale Bucureşti şi
Odessa. Până la finele lui august, guvernul nu a acordat cererea. La finele lui
august, «OKM», ca să forţeze mâna guvernului, care avea mare trebuinţă de
oarecare cazărmi şi de clădiri militare în teritoriul ocupat pentru a instala
jandarmeria, spitale pentru militarii răniţi, invalizi şi bolnavi întorşi din
captivitate, sau veniţi de peste Siret, liceele fiilor de militari ... , a retras
autorizarea ce dăduse ministrului de Război de a le ocupa. Acum chestiunea se
discută în Consiliul de Miniştri, care hotărăşte ca să se comunice
Comandamentului german că guvernul admite cererea sub rezerva unor anumite
condiţii, care urmează a se stabili de ministrul de Război. Aceste condiţii nu au
fost stabilite nici până la 24 octombrie (st.v.).
În fugă mai amintesc că una din cererile, cu care ocupanţii chinuiau mai
mult guvernul, era îndepărtarea miniştrilor reprezentanţi ai Aliaţilor. Domnul
Marghiloman a trebuit să facă două drumuri la Bucureşti ca să le notifice
refuzul lui categoric. Mijloacele de presiune erau teribile: ocupanţii închideau
graniţa şi miile de soldaţi demobilizaţi înnebuneau când erau popriţi în preajma
căminelor lor. l-am văzut plecând, puhoiul de la Focşani la Galaţi şi de acolo
luând trenurile cu asalt, pentru a se revărsa, exaltaţi asupra Iaşului.
Aceste câteva exemple ajung pentru a învedera cum apără guvernul
Marghiloman interesele ţării faţă de pretenţiile necontenit crescânde ale
ocupătorului.

Am ajuns, cercetând în zbor actele săvârşite de guvernul conservator, la
ultimul act al gestiunii sale. E bine să-I ştie cei ce nu-l ştiu, căci cei ce-l ştiu şi
nu-l mărturisesc nu mă interesează. Dar, înainte de a vorbi de el, mă voi
întoarce puţin înapoi.
După cum s-a desfăşurat la început războiul nostru şi după dispoziţiile
iniţiale, cred că planul războiului stabilea- ne varietur- două puncte: ofensiva
270
https://biblioteca-digitala.ro

"Acta Bacoviensia"- Anuarul Arhivelor Naţionale

Bacău,

nr. XIV /2019

în Transilvania prin Carpaţi, şi o defensivă statornică pe graniţele Bulgariei şi
pe Dunăre.
Planul acesta ar fi fost acceptabil, dacă măsurile execuţiei ar fi fost
adaptate scopului şi dacă ar fi prevăzut cel puţin în treacăt - într-un codicil - ce
trebuia făcut dacă nu izbutea. La aşa ceva însă nimeni nu s-a gândit. Afirm
aceasta după organizarea serviciilor hranei şi îmbrăcămintei din zona interioară.
Mă explic.
Toată industria alimentară şi toate marile depozite de aprovizionare erau
condensate în Muntenia: fabricile de conserve la Bucureşti şi Ploieşti; marile
mori la Craiova, Slatina, Bucureşti, Alexandria, Brăila şi Galaţi; fabrica de
decorticare la Brăila; frigoriferele pentru conservarea peştelui la Galaţi; marile
depozite de aprovizionare ale armatei în Muntenia şi Dobrogea. În Moldova,
aproape nimic, ca şi cum războiul ar fi fost îndreptat în contra Rusiei şi am fi
mers alături de armatele austro-germane.
Tot astfel şi cu industria îmbrăcămintei şi a întregului echipament militar.
Două mari stabilimente militare se găseau lângă Craiova (la Bucovăţ) şi lângă
Ploieşti (la Târguşor); marile ateliere militare de îmbrăcăminte, la Bucureşti;
din cele cinci ateliere şi depozite regionale de îmbrăcăminte şi echipament
numai unul - cel din Iaşi - se găsea în Moldova. Dintre stabilimentele industriei
private, care furnizau armata, citez: fabricile de postav Azuga, Dorobanţul
(Ploieşti), Oltenia (Craiova); fabricile de încălţăminte şi echipament Grigore
Alexandrescu, Mandrea, Seidmann, etc., la Bucureşti, tăbăcăria Prodanoff la
Tulcea... În Moldova, singură industria postavului şi tăbăcăria erau
reprezentate prin fabrica de la Buhuşi şi tăbăcăriile din Bacău.
Cum lesne se vede: această organizare corespundea vechii alianţe militare
a României cu Puterile Centrale şi era îndreptată contra Rusiei. E bine să se ştie.
După dezastrele din Muntenia şi Dobrogea, aproape toate depozitele şi
fabricile acestor servicii au căzut în stăpânirea armatelor vrăjmaşe.
Curios lucru. Tocmai când operaţiunile ofensive ale armatei noastre în
Ardeal s-au transformat în operaţiuni defensive, când apărarea munţilor noştri a
început să se clatine, numai atunci Marele Stat Major, şi implicit ministrul de
Război, şi-au dat seama de netemeinicia organizării serviciilor administrative.
Numai atunci găsim un act oficial, care spune că «situaţia strategică agravânduse, Serviciul subzistenţelor, ca şi celelalte servicii ale armatei, urmau să ia
oarecare măsuri de prevedere». Măsuri de prevedere!? Poate de revedere. În
ce au constat aceste măsuri?
La 30 septembrie (st.v.), ministerul improvizează un proiect pentru
transportarea cu căile ferate, la Brăila şi în Moldova, a 40.000 vagoane de grâu
din judeţele Dolj, Romanaţi, Teleorman, Vlaşca şi Ialomiţa. S-a putut executa
acest proiect? Da! Până la ocuparea Munteniei s-au expediat în Moldova 700
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fără plată

- armatelor

vrăjmaşe înflămânzite.

La 23 noiembrie, în ziua când armatele vrăjmaşe ocupau Bucureştiul şi
se elaborează un nou plan de prevedere. De data aceasta e vorba de a
se evacua în Moldova 80.000 vagoane de cereale din judeţele Ialomiţa, Buzău,
Brăila şi Rârnnicu Sărat, utilizând căile ferate şi calea fluvială (Canalul Borcea).
Şi aceasta s-a executat! Din 80.000, s-au putut trimite pe apă la Brăila, şi de
acolo la Chitila, 3.000 vagoane, iar restul, de 77.000 vagoane, a rămas
vrăjmaşului pentru trebuinţele armatelor şi populaţiei lui.
Ar fi interesant să se ştie ce au devenit celelalte depozite de alimente, ce
au devenit colosalele cirezi de vite din Muntenia şi Dobrogea? Ar fi, dar aici nu
pot vorbi de toate.
Dar şi pagubele suferite de serviciile îmbrăcămintei şi echipamentului,
când s-a evacuat Muntenia au fost mari, fiindcă măsurile pentru a le transporta
în Moldova au fost târziu luate. Aşa, de pildă, tăbăcăria de la Bucovăţ, nu a
putut fi evacuată decât în parte; toate pieile crude şi uscate şi materialele
taninante au rămas în mâinile vrăjmaşului; o mare parte din materialul aflat în
Depozitul Central de Echipament a fost la evacuare rătăcit, sau jefuit, la plecare
şi la descărcare; fabricile şi societăţile particulare, cu care Ministerul de Război
contractase fumituri însemnate, au rămas în întregul lor neevacuate (Mandrea,
Gr. Alexandrescu, Seidmann etc.) cu tot materialul de fabricaţie aflat în ele, şi
statul a pierdut un însemnat stoc de încălţăminte, harnaşament, cojoace, flanele,
ciorapi, bidoane, gamele, sobe pentru şanţuri, etc. Dar, mai mult încă,
cercetările făcute în 1918 au dovedit că mai în toate staţiile de căi ferate au
rămas mii de vagoane încărcate cu diferite mărfuri atât de trebuincioase armatei
Ploieştiul,

şi populaţiei ţării.

Constatând aceasta, mi-e îngăduit să spun că tot s-a făcut- adică ce nu s-a
- nu poate fi decât rezultatul unor mari greşeli, căci nu le pot atribui
sentimentelor germanofile ale celor ce aveau în mâinile lor conducerea armatei
şi răspunderea de soarta ţării.
Datorită acestor cauze- şi altora, care nu intră- în cadrul ce mi-am fixat
-armata şi populaţia, îngrămădite în mica Moldovă, au suferit mult în anii 1917
şi 1918. Şi suferinţele fizice au adus cu ele atâtea boli, care au făcut pe domnul
Nicolae Iorga să strige îndurerat: «Ne piere neamul!».
Când guvernul Marghiloman a luat frânele guvernului, în toate depozitele
şi centrele de aprovizionare din Moldova nu se mai găseau decât 97 vagoane de
făină de grâu şi de mălai, 11 O vagoane de grâu şi secară, 45 vagoane de
porumb, 21 vagoane de pâine de război şi 1.500 mii raţii de galeţi; şi acestea ne
ameninţă, şi satele erau pustiite de boli şi cârnpiile sterpe, acoperite cu
infirmerii de cai râioşi şi istoviţi de foame!
făcut
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depozitele de îmbrăcăminte şi echipament nu erau mai pline: postav
pentru haine nu se mai găsea decât 26.200 metri, cu care nu se putea îmbrăca
niciun regiment; pânză pentru rufe, 192.000 metri; pânză pentru bluze, 21.000
metri; bumbac pentru pânză, 81.000 kg; piele pentru încălţăminte, 20.000 kg;
cămăşi pentru trupă, 306.000 bucăţi; izmene, 33.000; mantale, 550; tunici,
8.1 00; bluze, 33.000; pantaloni, 6.400; bocanci, 6.500 perechi; opinci, 405. Se
mai găseau şi câteva mii de efecte de îmbrăcăminte reparate.
Aceasta era starea de plâns a depozitelor administrative ale armatei, când
încă războiul nu se sfârşise. Lipsurile erau mari şi mijloace de a le înlătura
aproape nu erau, căci grânarele Moldovei erau golite, sămânţa din brazde nu
încolţea; iar producţia fabricilor şi atelierelor, din cauza lipsei de materii prime,
nu era în stare să satisfacă nici cel puţin o parte din trebuinţele armatei pe picior
de pace, necum cu un efectiv îndoit.
Şi totuşi, trebuia să facem ceva. Guvernul a luat măsuri să se exploateze
sistematic mijloacele de care mai dispunea Basarabia, să se împiedice risipa şi
să se pună stavilă contrabandei, care încă se practica în Moldova şi, în proporţii
mult mai mari, în Basarabia. Şi astfel, prin ajutorul «Direcţiei Generale a
Alimentării», al «Serviciului Etapelor», al «Organelor de Execuţie Militare»,
hrana armatei şi a populaţiei a putut fi asigurată în Moldova până la plecarea
trupelor vrăjmaşe din Muntenia.
Depozitele de echipament şi îmbrăcăminte fiind goale la 1 martie 1918,
guvernul a făcut, prin Ministerul de Război, să se intensifice lucrul în fabrici, în
stabilimente şi în atelierele statului, armatei şi private. Toate acestea au lucrat
într-una, până la finele lui octombrie, atât cât materiile prime aflate în Moldova
şi în Basarabia şi mijloacele de lucru au îngăduit. Rezultatul a fost că la
plecarea guvernului conservator, 24 octombrie 1914, se găseau în depozitele
diviziilor şi ale ministerului, îmbrăcăminte şi rufărie pentru o sută de mii
oameni. De folos ne-au fost şi depozitele ruseşti rămase în Moldova şi în
Basarabia. Împiedicând devastarea lor, care se practica în martie 1918 pe o
scară întinsă, oprind risipa, şi punându-le sub paza unui serviciu anume
înfiinţat, aceste depozite ne-au fost de mare ajutor pentru a face faţă nevoilor
neînlăturate. Din ele s-a scos tot ce s-a găsit pentru a completa echipamentul
armatei când Regele a hotărât, prin guvernul Marghiloman, să ocupe nordul
Basarabiei, Bucovina şi Transilvania.
Cum a făcut guvernul Marghiloman pentru a asigura trebuinţele materiale
şi efectivul armatei, tot astfel a făcut pentru a-i păstra buna încadrare şi a ţine
neatins prestigiul şi autoritatea comandamentului ei. Amintesc aici că, pentru a
apăra Înaltul Comandament contra acuzărilor ce i se aduceau în Parlament,
primul ministru, solidar cu ministrul de Război, a preferat să piardă mai mulţi
amici politici. Mai e nevoie oare să amintesc că, deşi convenţia militară ne
obligă să vărsăm depozitele din Muntenia armamentul infanteriei, cavaleriei şi
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artileriei al unităţilor demobilizate, ministerul nu a vărsat decât material «scos
din serviciu» adunat din depozitele şi parcurile trupelor.
Domnul Alexandru Marghiloman, şeful guvernului, conştient de datoria
lui, şi prevăzător din fire, a făcut tot ce omeneşte se poate ca evenimentele
aşteptate, sau bănuite, să nu surprindă armata ţării" 8 .
Ilustrul general avea sentimentul că Partidului Conservator nu i s-au
recunoscut meritele în realizarea visului unei Românii Întregite în favoarea
Partidului Liberal, sperând într-o dreaptă judecată a istoriei.
"După Basarabia ne vine Bucovina. După aceasta ne vor veni, cu ajutorul
Celui de Sus, şi celelalte ţinuturi româneşti. Visul nostru de veacuri se preface
în aievea. Istoria României Mari Începe să se scrie acum sub domnia
fericitului Rege Ferdinand, şi guvernul conservator credea că i se va
recunoaşte, şi lui, partea ce i se cuvine alături de celelalte guverne, care, de la
1912 până astăzi, au contribuit la ridicarea României ... Da, dar chiar astăzi,
guvernul conservator demisionează după cererea Regelui şi trece puterea unui
guvern provizoriu de pensionari şi generali, pe care istoria politică a României
îl va numi «Guvernul de Antegardă al Partidului Liberal». Acesta, în curând, va
reintra în drepturile sale imprescriptibile ...
Când ţara a fost aruncată în prăpastie de nepriceperea unui guvern liberal,
acesta a părăsit pe furiş puterea, lăsând altora greaua sarcină de a o scoate din
prăpastie. Când ţara a fost ridicată de unde căzuse şi s-au arătat zilele bune,
guvernul care-şi făcuse datoria e lăsat la o parte pentru a da locul celor care se
dosise. Desigur că, dacă zilele rele continuau, guvernul conservator ar fi fost
lăsat să-şi ducă crucea până în vârful calvarului. Dar istoria dreaptă şi
nepărtinitoare va şti să scoată în curând adevărul de sub obroc, şi atunci acest
guvern de sacrificiu şi ilustrul său şef îşi vor găsi răsplata în sufletul şi
recunoştinţa unui întreg popor" 9 •
Alexandru Marghiloman este unul dintre politicienii care au pnm1t
eticheta de fi! o-german sau de trădător şi a fost aspru judecat. Mi se pare corect
ca la trecerea a 100 de ani de la unicul an din istorie, anul înfăptuirii României
Mari, să încercăm să judecăm contextul evenimentelor şi să încercăm pentru o
clipă să ne transpunem în epocă, să analizăm fără părtinire fiecare contribuţie în
parte. A fost visul tuturor, nu numai a unui partid politic sau altul!

8
9

*** Lui Alexandru Marghiloman ... , pp. 28-38.
Ibidem, pp. 41-42.
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ARMATA DE OCUPAŢIE DIN ROMÂNIA
ÎN TOAMNA ANULUI 1918
Drd. Daniel-Silviu NICULAE
The OccupationA from Romania in the Autumn ofthe Year 1918
Abstract
After the collapse of the Balkan front, the Allied annies under the command of
General Franchet d'Esperey followed the Austro-Gennan annies, which were retreating
through Albania and Serbia; advancing victorious, they liberated Serbia and were
approaching the Danube. Meanwhile, the Serbian anny, after clearing the national
territory ofthe Austro-Hungarian elements, advanced to the Danube and Sava, which it
reached between October 16/29 and October 22/November 4, 1918. In this situation,
the Command of The Central Powers sought to cover its southem flank, uncovering a
new front along the Danube and Savei. After the withdrawal on the northem bank of
the Danube, the Gennan Anny 11 from Banat was passed under the command of
Mackensen, the Romanian occupation anny thus strengthened, had to defend the
Danube line in Banat and Muntenia, to cover the Central Powers and to keep Romania
occupied. But, this plan, regarding the defense of the Danube and Sava, fell because
the Austro-Hungarian troops, entered in disorder, left the mass front, so that on
October 23/November 5, 1918 the Serbian army began to advance over the Danube and
Sava, entering Banat and Syrmia.
Keywords: the Romanian occupation army, Mackensen, Allied annies, The Central
Powers, the Balkan front.

Potrivit Tratatului de Pace de la Bucureşti încheiat la 24 aprilie/7 mai
1918, efectivul armatei de ocupaţie din România nu trebuia să treacă de 6
divizii, fără a socoti formaţiunile întrebuinţate la exploatarea economică a
teritoriului. Comandamentul de căpetenie al Puterilor Centrale aşteptase cu
nerăbdare senmarea tratatului de la Bucureşti deoarece, încă de la prăbuşirea
frontului rusesc, el căuta deciderea sorţii războiului mondial pe frontul de vest
şi italian. În acest scop, a retras de pe frontul român tot ce era posibil, lăsând
"Annata de ocupaţie din România", compusă din: 1 comandament general
german, 4 divizii de infanterie, fără artilerie grea, 1 comandament general
austro-ungar, 1 divizie de infanterie austro-ungară, 2 brigăzi de infanterie
neîndivizionate, rară artilerie grea. Efectivul total, în Muntenia şi Oltenia,
inclusiv formaţiunile de etapă şi exploatare, era de 110.000 oameni, din care se
pot considera 60.000 combatanţi. De menţionat faptul că toate cele 4 divizii de
infanterie germane erau formate din Divizia 303 Landsturm- Brăila, Divizia 89
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Focşani, Divizia 226 - Târgovişte, Divizia 218 - Craiova. În plus, în
Dobrogea se găseau: "Administraţia etapelor germane în Dobrogea", dispunând
de "puţine formaţii de etape şi exploatare". Trupele bulgare în Dobrogea erau
compuse din 4 regimente de infanterie miliţie, 2 regimente de cavalerie, 1
regiment de artilerie şi câteva batalioane de rezervă. Pe frontul Carpaţilor
Transilvaniei, se aflau numai trupe de graniţă austriece, Grupul de Armate al
arhiducelui Iosif fiind dizolvat 1•
După prăbuşirea Bulgariei, Comandamentul armatei de ocupaţie
anticipând apropierea de Dunăre a trupelor aliate şi posibilitatea reintrării
României în acţiune şi, deci, a unui război pe 2 fronturi, aprecia că misiunea sa
era "de a păstra Muntenia atât de necesară Comandamentului de căpetenie
german, prin petrolul său, pentru continuarea operaţiilor militare, precum şi de a
păstra deschisă pentru Puterile Centrale calea spre Constantinopol prin
Dobrogea şi Marea Neagră, devenită singura legătură cu Turcia, după ocuparea
căii ferate Belgrad-Sofia de către trupele aliate". Armata de ocupaţie nefiind
suficientă pentru ca în acelaşi timp să păstreze ordinea în Muntenia, să se apere
pe fostul front al Siretului de la Brăila, până la Carpaţi, în contra unui atac al
românilor din Moldova, să apere linia Dunării de la Tumu Severin la Turtucaia
precum şi, în Dobrogea, de la Turtucaia la mare şi coasta Mării Negre, în contra
unor atacuri ale puterilor aliate, Comandantul armatei de ocupaţie Mackensen
considera că "cel mai bun mijloc pentru a preîntâmpina nevoia unei lupte pe 2
fronturi, era din nou o ofensivă viguroasă în contra Moldovei, pentru ca, sub
presiunea militară, România să facă declaraţia de neutralitate necondiţionată,
mai înainte ca Antanta să apară la Dunăre sau în Marea Neagră". Cum însă, la
această dată situaţia operativă pe frontul de vest şi pe frontul italian se desfăşura
în mod defavorabil Puterilor Centrale, nu se puteau pune la dispoziţia armatei
de ocupaţie forţele necesare pentru realizarea acestui scop. Deci, această armată
nu mai putea fi în stare de a-şi îndeplini misiunea pe 2 fronturi, dacă nu putea la
timp să-şi creeze - prin propria ei forţă - siguranţa pe unul din fronturi. De
aceea, Comandantul de căpetenie german s-a văzut nevoit, la 12/25 octombrie
1918, să limiteze şi să precizeze misiunea armatei de ocupaţie astfel: "Situaţia
impune să păstrăm România cât mai îndelungat posibil. Armata va apăra
Dunărea contra atacurilor mici inamice. Dacă Antanta ar ataca peste Dunăre cu
forţe puternice, trebuie evacuată Muntenia treptat" 2 .
Prin urmare, situaţia armatei de ocupaţie din România, de sub comanda
feldmareşalului Mackensen, devenise critică şi devenea din ce în ce mai critică
după capitularea Turciei şi în special a Austro-Ungariei. În acest timp, pe lângă
Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan, În apărarea României Mari, Campania
armatei române din 1918-1919, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1994, p. 39.
2
Arhivele Militare Române (în continuare A.M.R.), fond Marele Stat Major, d. 131, f. 34.
1
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ameninţarea unui atac de peste Dunăre, din partea armatelor aliate, şi pe lângă
pericolul reintrării României în război, situaţia armatei Mackensen era agravată
de faptul că în Transilvania şi în Ungaria, izbucnind revoluţia, comunicaţiile
erau nesigure, iar localităţile erau în stăpânirea gărzilor naţionale nou formate în
urma revoluţiei. În special gărzile naţionale româneşti şi cele sârbeşti, care se
arătau duşmane germanilor, constituiau o ameninţare în spatele şi în flancul
armatei de ocupaţie.
Între timp, guvernul maghiar luase o atitudine ostilă faţă de aliatul
german, pe de altă dată, urmărind o apropiere de Antantă pentru a obţine
condiţii de pace mai uşoare. Concret, comunicaţia telegrafică şi telefonică între
Comandamentul Armatei de ocupaţie şi Germania a fost supusă cenzurii, iar
trenurile de petrol pentru aprovizionarea germană de război au fost oprite şi
jefuite. Existenţa acestei armate era periclitată prin imposibilitatea
reaprovizionării din patrie cu muniţii, cărbune şi alte materii prime necesare
unei rezistenţe armate3 .
Starea de spirit devenise în România extrem de încordată, cum a dovedit-o
manifestaţia populaţiei din Bucureşti, în faţa localului Comandamentului de
căpetenie al armatei de ocupaţie. Clauzele armistiţiului de la Villa Giusti dreptul armatelor aliate de a ocupa în orice moment orice punct strategic
considerat necesar pentru înlesnirea oricărui fel de operaţie militară sau pentru
păstrarea ordinii (art. 4 ); evacuarea completă în termen de 15 zile de toate
trupele germane nu numai de pe frontul din Italia şi din Balcani, dar din toate
teritoriile austro-ungare (art. 5) - întăreau temerile Comandamentului
Mackensen legate de legăturile din spatele armatei sale.
Faţă de situaţia militară generală nu rămâneau, pentru retragerea armatei
de ocupaţie, decât căile ferate şi şoselele din Transilvania. De aceea,
Comandamentul Mackensen luase deja de mai înainte toate măsurile ca, la
nevoie, să poată pune în mişcare armata în această direcţie. Astfel, pentru
asigurarea marşului prin Transilvania, a găsit necesară organizarea din vreme a
unei baze de concentrare la Sibiu şi Braşov. Apoi, faţă de nesiguranţa care
domnea în toată Transilvania, unde soldaţii unguri fugiţi de pe front jefuiau şi
unde gărzile naţionale de diferite feluri se băteau între ele, a trimis acolo trupe
care să asigure comunicaţiile şi protecţia respectivelor oraşe. De asemenea, s-au
luat şi primele măsuri pentru organizarea bazei de aprovizionare. Totuşi, pentru
a înlătura neliniştea trupelor proprii, sau eventuale tulburări din partea
populaţiei române, aceste măsuri nu au fost comunicate trupelor. Tot astfel, cu
scopul de a asigura spatele armatei de ocupaţie în retragere, în cazul în care
forţele aliate care înaintau în Banat ar fi ameninţat din spre vest această armată,
feldmareşalul Mackensen a dat, încă de la 20 octombrie/2 noiembrie 1918,
3

Ibidem, f. 74.
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ordin Armatei XI, să se opună forţelor aliate şi să se retragă încet, în zona
cuprinsă între Tisa şi calea ferată Biserica Albă-Timişoara, până la linia
Becicherecul Mare - Canalul Vârşe{
Faţă de desfăşurarea evenimentelor politice în Ungaria şi faţă de
încheierea armistiţiului de la Villa Giusti, apreciind totodată încordarea politică
de la Iaşi, la data de 22 octombrie/4 noiembrie 1918 Comandamentul
Mackensen şi-a exprimat faţă de Comandamentul de căpetenie german părerea
ca armata de ocupaţie să înceapă de îndată marşul prin Ungaria spre Silezia
superioară, dacă nu era de întrevăzut încheierea în scurt timp a unui armistiţiu
general. În acelaşi timp, însă, s-a primit de la Comandamentul de căpetenie
următorul ordin: "Chestiunea dacă se poate conta pe un transport regulat (al
armatei) se va hotărî în cel mai scurt timp; dacă acesta va fi exclus, Grupul de
armată Mackensen cu toate trupele, inclusiv Armata 11, îşi va croi drum prin
Ungaria şi Galiţia" 5 • În consecinţă, feldmareşalul Mackensen a dat ordin
trupelor şi organelor administrative să facă toate pregătirile de plecare, pentru
ca retragerea să poată fi începută după ordin, în orice moment. Pentru a asigura
evacuarea materialului de tot felul, adunat din România, precum şi pentru ca, în
momentul începerii retragerii, căile de comunicaţie din Transilvania să fie libere
pentru mişcarea trupelor germane, feldmareşalul Mackensen a hotărât ca
transportul materialului să înceapă pe 23octombrie/5noiembrie 1918. În aceeaşi
zi au început şi trupele austro-ungare retragerea din teritoriul ocupat. În privinţa
retragerii trupelor germane, aceasta era proiectată să înceapă la data de 30
octombrie/12 noiembrie 1918, doar în cazul în care nu intervenea vreo
schimbare în situaţia politică şi militară. Acest interval de 7 zile era socotit de
organele căilor ferate ca necesar, pentru evacuarea materialului.
De asemenea, s-au hotărât şi pregătit distrugerile care urmau să fie
executate pentru acoperirea retragerii, precum şi ca represalii împotriva
României. Aceste distrugeri trebuiau făcute numai după ordinul
Comandamentului Armatei de ocupaţie, care avea să fie dat, în cazul în care
armatele aliate ar fi atacat mai înainte ca armata germană să fi început
retragerea, precum şi în cazul în care România ar fi adoptat o atitudine ostilă.
În acelaşi timp, se permitea guvernului român să dispună aducerea din
Moldova a unui efectiv de 2.000 de jandarmi în teritoriul ocupat, cu scopul de a
împiedica orice devastare a populaţiei române la retragerea trupelor germane.
Dar, pentru momentul în care, la retragerea armatei, Germania ar fi fost în stare
de război cu România, Comandamentul Mackensen a luat măsuri ca atât
jandarmii, cât şi militarii români activi, aflaţi în teritoriul ocupat, să fie arestaţi.

4

5

Ibidem, f. 76.
Ibidem, f. 77.
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În ziua de 25 octombrie/7 noiembrie 1918, feldmareşalul Mackensen a
primit de la Comandamentul de căpetenie german ordinul să pornească în marş
cu toate trupele germane şi personalul civil, prin Ungaria către Silezia
superioară. În consecinţă, prin ordinele pe care le-a dat în ziua de 26
octombrie/8 noiembrie, Mackensen a completat măsurile anterioare, potrivit
cărora trupele nu trebuiau să înceapă retragerea decât la 30 octombrie /12
noiembrie pentru a proteja evacuarea materialelor6 .
Desfăşurarea ultimelor evenimente au împiedicat însă ca aceste dispoziţii
să poată fi executate întocmai, fiind influenţate pe de o parte de ultimatumul
guvernului român urmat de decretarea mobilizării şi înaintarea trupelor române
în Muntenia, pe de altă parte de trecerea Dunării de către armata comandată de
generalul Berthelot, căreia trupele germane de ocupaţie nu-i puteau răspunde
cum ar fi dorit. Această situaţie 1-a determinat pe Mackensen să grăbească atât
evacuarea materialelor şi a depozitelor începută la 23 octombrie/! O noiembrie,
cât şi retragerea trupelor, care a început la 28 octombrie/1 Onoiembrie în loc de
30 octombrie /12 noiembrie, după cum se anticipase.
În ziua de 30 octombrie/12 noiembrie, în urma ocupării oraşelor Focşani
şi Brăila de către trupele române, trupele germane evacuaseră complet regiunea
Focşani-Brăila, retrăgându-se pe direcţiile Râmnicu-Sărat şi Făurei spre Buzău.
Trupele diviziei 89 germană şi ale brigăzii 143 austro-ungară au părăsit
Râmnicu-Sărat la 31 octombrie /13noiembrie. În ziua de 8/21 noiembrie
ultimele elemente inamice au părăsit Buzăul, iar pe 11/24 noiembrie trupele
germane s-au retras şi de la Ploieşti, moment în care liceenii au dezarmat mai
mulţi ofiţeri şi soldaţi duşmani. Armata Mackensen s-a retras din România în 2
grupuri. Grupul de est, format din trupele care aparţineau Comandamentului 63
Bavarez şi care au fost destinate frontului de pe Siret, s-au retras prin pasurile
Buzău, Predeal şi Bran, în direcţia Braşov - Sighişoara - Teiuş. Grupul
principal, constituind Comandamentul Schol, în care intrau şi trupele retrase din
Bulgaria şi Macedonia, s-a retras pe văile Oltului, Jiului şi Cernei, prin Sibiu,
Piski (astăzi Simeria- n.n.) şi Lugoj, către Arad 7•
Pentru a-şi asigura retragerea prin teritoriul ungar, potrivit unei telegrame
"Nauen" din Budapesta, mareşalul Mackensen încheiase o convenţie cu
guvernul ungar la data de 24 octombrie/6 noiembrie 1918, prin care se stabilea
ca trupele germane să fie transportate în Ungaria şi mai departe, cu
echipamentul şi armamentul complet, fără a i se pune piedici. Asigurarea spre
vest a armatei Mackensen era încredinţată Armatei 11, care atinsese în
retragere, în Banat, linia Vârşeţ- Cinci Biserici. Direcţia de retragere a acestei
armate era prin Arad, spre Seghedin.
6
7

Ibidem, f. 78.
Ibidem, f. 79.
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În ce priveşte trupele austro-ungare de pe frontiera de vest a Moldovei,
acestea s-au retras în dezordine după încheierea armistiţiului de la Villa Giusti,
aruncând armele şi lăsând pe poziţie tunuri, mitraliere şi muniţie. În aceleaşi
condiţii s-au retrag şi cele aflate la est de Nistru, în regiunea Moghilev - Jampol
- Kamenka, fiind înlocuite de trupele germane din Ucraina.
Armata Mackensen trebuia să execute retragerea potrivit clauzelor
armistiţiului. Ea însă nu s-a supus acestor clauze, nici în ceea ce privea termenul
de retragere şi nici ca atitudine. Astfel, trupele germane în retragere au distrus
lucrări de artă, de cale ferată, gări, castele de apă şi aparate telegrafice. În timp
ce promovau bolşevismul în rândul populaţiei, au sustras material rulant, au
executat rechiziţii forţate de la locuitori, au organizat trenuri în care au
transportat, în grabă, spre Transilvania, alimente, echipament, mobile, motoare
şi instalaţii electrice adunate din teritoriul ocupat.
Marele Cartier General român, fiind informat de toate aceste acte ale
armatei germane, a intervenit încă de la data de 31 octombrie/13noiembrie şi
apoi, la 5/18 noiembrie pe lână Comandamentul Berthelot, cu rugămintea de a
face tot posibilul ca starea de lucruri creată de procedurile haiduceşti ale
armatei germane din teritoriile evacuate, să înceteze, impunând inamicului să
respecte condiţiile armistiţiului. Interesul factorilor de decizie militari era de a
lua în primire cât mai grabnic posibil conducerea căilor ferate cât şi
administraţia întregului teritoriu românesc, întrucât numai în modul acesta
putea să asigure ordinea în regiunile evacuate de germani. Consecinţele care
rezultau din continuarea evacuării resurselor ţării erau dureroase pentru noi,
date fiind lipsurile mari de care sufereau armata şi poporul român. Distrugerea
podurilor şi ridicarea materialelor de legătură din gări îngreuna restabilirea
circulaţiei pe liniile ferate din teritoriul ocupat, românii neavând materiale
disponibile.
Ca rezultat al acestor intervenţii, generalul Berthelot a trimis mareşalului
Mackensen, la 5118 noiembrie 1918, următoarea somaţie: "În timpul evacuării
Munteniei trupele germane comit zilnic acte contrarii clauzelor de armistiţiu
acceptate de către Germania. Nu numai că podurile şoselelor şi ale căilor ferate
de pe Argeş au fost distruse după ora fixată pentru oprirea ostilităţilor, dar şi cu
mult mai târziu au fost făcute distrugeri în gările Bucureşti şi Chitila, şi
continuă în multe locuri. Incendii au fost stâmite mai pe tot locul pentru a
distruge proviziile pe care trupele germane nu le-au putut lua cu ele. Jandarmii
români au fost dezarmati şi duşi ca prizonieri de război. Rechiziţii abuzive
continuă a fi practicate. Execuţii fără nicio judecată au fost făcute în rândurile
populaţiei civil. Îndemnări la bolşevism sunt făcute din ordinul ofiţerilor
germani demobilizaţi şi rămaşi în Bucureşti. S-au dat ordine autorităţilor
române administrative şi judiciare, pentru a stabili dări de seamă de aceste fapte
care de altminteri au fost raportate Conferinţei de la Versailles. Guvernele
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puterilor aliate sunt absolut decise şi mă însărcinează a vă preveni, şi de a vă
face responsabil personal de toate aceste acte contrarii armistiţiului şi
drepturilor omeneşti" 8 .
Cu toată această somaţie, trupele germane au continuat distrugerile şi
rechiziţiile, determinând intervenţia mareşalului Foch, comandantul suprem al
armatelor aliate, care, în numele guvernelor aliate, a dat următoarele dispoziţii
pe care i le-a comunicat generalului Berthelot, la 7/20 noiembrie 1918: "1)
Pentru călcările condiţiilor armistiţiului de către trupele germane în cursul
evacuării României, Germania se pedepseşte cu o amendă de... milioane de
mărci (cifra acestei amenzi va fi definitiv fixată la congresul de pace, ţinând
cont de toate constatările care s-au făcut sau se vor face de autorităţile
administrative sau judiciare române). 2) Toate trupele germane care se găseau
încă pe teritoriul României, trebuiau să se găsească dincolo de frontiera
României (frontiera existentă în 1914), într-un timp de maximum 5 zile,
socotite de la remiterea prezentei note. Niciun material rulant, pe cale ferată sau
pe şosele, nu va mai putea să iasă din România din momentul remiterii acestei
note. Trupele germane nu au voie să ducă cu ele din România decât maximum 2
zile de hrană asupra oamenilor. Toate mijloacele de transport, trăsurile şi
atelajele trebuie lăsate pe teritoriul român şi predate autorităţilor române din
satele învecinate de frontieră. Comisii de control, compuse din reprezentanţi
români şi aliaţi, se vor instala imediat la Bumbeşti, Câineni, Dragoslavele,
Sinaia, Văleni, Buzău, pentru a controla executarea acestei clauze. Germanii
sunt obligaţi să facă acestor comisiuni toate înlesnirile pentru executarea
însărcinării lor. 3) Orice act de distrugere, rechiziţii, abuz de putere, comis
posterior trimiterii prezentei note, va atrage după sine o amendă de 50 milioane
mărci. Pentru o parte din această amendă va fi făcut responsabil Comandantul
trupelor germane, cu persoana şi averea sa. 4) Trupele române şi aliate vor intra
în localităţile evacuate de trupele germane după 24 ore. Până la sosirea lor,
jandarmii şi miliţienii români trimişi pentru a ocupa anumite stabilimente şi
centre de comunicaţii, trebuie să poată îndeplini misiunea lor în toată siguranţa
şi fără a întâlni vreo dificultate din partea trupelor germane. 5) Se atrage în
special atenţia Comandantului trupelor germane asupra faptului că toate
stabilimentele de extragere, distilare sau rafinare a produselor petroliere trebuie
respectate cu cea mai mare îngrijire. 6) Reprezentanţii guvernelor aliate, care
fac parte din prezenta comisie, sunt însărcinaţi a trata direct cu delegaţii
comandantului forţelor germane, toate măsurile de detaliu pentru o bună şi
completă executare a clauzelor prezentei note" 9 .

8
9
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Primind aceste decizii, generalul Berthelot "lucrând în numele M.S.
Regelui României şi al guvernelor aliate", i-a comunicat, la 7/20 noiembrie
1918, Comandamentului Mackensen, că o comisie de ofiţeri români şi francezi,
sub preşedinţia generalului Ludovic Mircescu, comandantul Corpului de
Jandarmi, se va prezenta în liniile germane, a doua zi, 8/21noiembrie1918, pe
drumul Bucureşti - Ploieşti - Băicoi - Câmpina - Sinaia, pentru a lua legătura
cu Comandamentul german, a-i înmâna deciziile mareşalului Foch, luate în
numele guvernelor aliate, şi a hotărî împreună: "toate detaliile executării
armistiţiului încheiat între Germania şi Puterile Aliate". În aceeaşi comunicare
se mai prevedea că "această comisiune se va afla la sud de Ploieşti, pe la 11
dimineaţa şi de acolo va urma pe drumul indicat". Dar, deşi această înştiinţare
este făcută printr-o telegramă deschisă, adresată tuturor posturilor T.F.F.
germane, în scopul de a asigura pe deplin ajungerea ei la destinaţie, totuşi, în
ziua de 8/21 noiembrie 1918, Comisia franco-română nu întâlneşte pe
reprezentanţii Comandamentului Mackensen la locul indicat prin comunicarea
făcută" 10 •
În consecinţă, comisia a trimis în aceeaşi zi un mesaj generalului Foch

aflat la Sinaia pentru ca, prin intermediul său, să-1 facă cunoscut generalului
comandant al Corpului 5 Armată german aflat la Braşov. Acest mesaj prevedea:
"Ca urmare unei comunicări făcută generalului comandant suprem al trupelor
germane în România, comisia franco-română, trimisă la Cartierul general, nu ia
întâlnit pe reprezentanţii Comandamentului suprem. Această comisie avea
însărcinarea de a aplica unele clauze ale armistiţiului şi în particular a
supraveghea restituirea României, a întregului material: alimente, trăsuri luate
etc. Neputând lua contact cu Marele Cartier, comisia va lăsa un ofiţer român şi
un ofiţer francez cu câteva ordonanţe, care vor avea însărcinarea a nota la
punctul de trecere materialul care urmează a reintra în România şi a aştepta
restituirea, în caz că acest material ar fi necesar trupelor germane pentru a se
transporta până la Braşov. Aceşti ofiţeri şi oameni de trupă se găsesc sub
protecţia trupelor germane" 11 •
Luând cunoştinţă de acest mesaj, a doua zi - 9/22 noiembrie 1918 feldmareşalul Mackensen a adresat în aceeaşi zi generalului Berthelot şi
guvernului român de la Iaşi, prin grupul general Foch de la Sinaia, o notă în
care, după ce îşi exprima regretul de a nu fi primit radiograma prin care
generalul Berthelot solicita o convorbire asupra executării detaliilor condiţiilor
de armistiţiu, a propus la rându-i ca această convorbire să se ţină în ziua de 11124
noiembrie la Sinaia, la ora 11, în prezenţa reprezentantului său. Într-adevăr,
convorbirea a avut loc la Sinaia în ziua de 11124 noiembrie, la ora 22, reuşindu-se
10
11

Ibidem, f. 82.
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astfel ca în această zi să se aducă la cunoştinţa reprezentanţilor
Comandamentului Mackensen nota generalului Berthelot din 7/20 noiembrie
1918. Cu această ocazie s-a hotărât ca în ziua de 18 noiembriell decembrie, ora
12 comisia franco-română să fie la Călimăneşti, unde se va pune în legătură cu
o delegaţie germană: "în vederea reglării executării în detaliu a deciziei
mareşalului Foch". Din modul cum a răspuns Comandamentul Mackensen la
întâlnirea reprezentanţilor săi cu comisiunea franco-română, rezulta intervenţia
de a întârzia retragerea, pentru a putea astfel evacua cât mai mult din resursele
României 12 •
În acelaşi scop, Comandamentul Mackensen a refuzat să recunoască
aplicarea pentru armata sa a clauzelor armistiţiului de la Villa Giusti care, după
cum s-a văzut, prevedea completa retragerea a tuturor trupelor germane din
toate teritoriile austro-ungare în 15 zile de la încheierea armistiţiului, adică până
la data de 6/19 noiembrie 1918, iar acele trupe care nu vor fi părăsit la termenul
fixat aceste teritorii, să fie dezarmate şi internate.
Chestiunea prelungirii evacuării teritoriilor din România şi AustroUngaria formează obiectul intervenţiilor delegaţilor germani la Spa şi chiar a
guvernului austro-ungar care, prin generalul Weber, delegatul guvernului
austro-ungar în comisia de armistiţiu austro-italian, a cerut prelungirea
termenului de 15 zile la 4 săptămâni pentru evacuarea teritoriului AustroUngariei de către trupele germane, precum şi acordarea unui termen nelimitat
pentru retragerea armatelor germane din Balcani şi România. Aceste cereri au
fost însă respinse de aliaţi.
La l 0/23 noiembrie 1918, generalul Berthelot a comunicat
Comandamentului Mackensen, prin comisia franco-română, că: "răgazul de 5
zile (pentru evacuarea României) trebuie redus la 3" şi că: "germanii nu trebuie
să zăbovească în Ungaria, clauzele armistiţiului unguresc prevăd ocuparea
Transilvaniei de către trupele aliate; această ocupaţie trebuie să înceapă imediat
şi trebuie să fie un fapt îndeplinit înainte de 5 decembrie". La 11/24 noiembrie
1918, generalul Franchet d'Esperey a comunicat Comandamentului Mackensen
prin Comandamentul general Berthelot următoarele: "Mi s-a comunicat că
mareşalul Foch refuză să lărgească armistiţiu! semnat între Puterile Aliate
Antantei şi Ungaria, în ceea ce priveşte trupele mareşalului Mackensen, cu
răgazul de evacuare consimţit de către aliaţi, Germaniei", că: "răgazul de
evacuare pentru trupele germane din Ungaria se termină la 6/19 noiembrie 1918
ora 15" şi că: "în conformitate cu clauzele no. 5 şi 6 ale armistiţiului semnat de
generalul Diaz, trupele germane ale mareşalului Mackensen, care nu s-au întors
încă în Germania, trebuie să fie dezarmate şi internate" 13 .
11
13
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Răspunzând acestei note, Mareşalul Mackensen a declarat că, prin
predarea ei nu mai era de importanţă nota din 7/20 noiembrie şi că a comunicat
Comandamentului suprem german cuprinsul notei generalului Franchet
d'Esperey, deşi această notă prevedea că Mareşalul Foch a înştiinţat Înaltul
Comandament german despre refuzul prelungirii armistiţiului.
Toate aceste dificultăţi referitoare la evacuarea teritoriului României
produse de comandamentul german au putut fi numai în parte înlăturate printr-o
strânsă conlucrare între Comandamentul român şi Comandamentul aliat. Astfel,
imediat după nereuşita luării contactului între Comisia franco-română, trimisă
în ziua de 8/21 noiembrie 1918 la Ploieşti, şi reprezentanţii Comandamentului
Mackensen, se constituie comisii mixte franco-române, cu misiunea de a
controla scurgerea coloanelor germane care evacuau teritoriul românesc.
În total, au fost 6 comisii şi anume: 1) pe valea Jiului (trecătoarea
Lainici), locotenent-colonel Bereşteanu Gh. şi locotenentul francez Cagin; 2) pe
valea Oltului (trecătoarea Tumu Roşu), maior Săulescu Th. şi locotenentul
francez Pechon; 3) pe valea Dâmboviţei (trecătoarea Bran) maiorul Potopeanu
şi locotenentul francez Sarrazin; 4) pe valea Prahovei (trecătoarea Predeal)
locotenent-colonel Herăscu Tr. şi căpitanul francez Sugny; 5) Pe valea
Teleajenului (trecătoarea Bratocea), căpitanul Peretz şi locotenentul francez
Becq; 6) pe valea Buzăului (trecătoarea Buzău), maior Iliescu N. şi căpitanul
francez Garcias.
Aceste comisii au lucrat pe baza instrucţiunilor date de generalul
Berthelot, instrucţiuni care cuprindeau rezumatul deciziilor mareşalului Foch
conţinute în nota generalului Berthelot de la 7/20 noiembrie 1918, în care se
prevedea ca ultim termen de evacuare a teritoriului românesc de către trupele
germane data de 15/28 noiembrie 1918.
Comisiile, transportându-se pe direcţiile care le-au fost fixate, au luat
contact cu comandamentele germane pe care le-au găsit acolo şi le-au prezentat
textul, în limba germană, conţinând instrucţiunile date de generalul Berthelot,
declinându-şi în acelaşi timp însărcinarea pe care o primiseră, de a supraveghea
14
stricta respectare, din partea trupelor germane, a acestor instrucţiuni •
Constatări le făcute de aceste comisii au fost: "1) Comandamentele
germane au tergiversat recunoaşterea acestor comisii, pretextând că nu au ordin
în această privinţă de la O.K.M. şi cerând timp să se pună în legătură cu acest
comandament, pentru a primi ordine, timp în care, coloanele germane s-au scurs
aproape în întregime peste frontieră. 2) Comisiile (în afară de acelea din valea
Dâmboviţei, valea Prahovei şi valea Teleajenului) au putut să observe scurgerea
a o parte din terenurile şi coloanelor germane cu întregul lor bagaj, depozite şi
rechiziţii. Mare parte din trenuri, coloane şi convoaie trecuseră frontiera înainte
1

~ Ibidem, f. 86.
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ca comisiile să ajungă la punctele fixate (pe valea Dâmboviţei şi Teleajenului).
3) Scurgerea coloanelor germane s-a terminat în ziua de 15/28 noiembrie 1918,
respectându-se astfel primul punct din instrucţiunile date de generalul Berthelot.
4) Celelalte puncte din aceste instrucţiuni nu s-au respectat, astfel: a) Trupele
germane au scurs aproape tot materialul rulant de cale ferată, transportând
bagaje şi cea mai mare parte din depozitele ce fuseseră în ţară. În total, prin
punctele Turnu Roşu şi Predeal, au trecut frontiera aproximativ 260 locomotive
şi 5000 vagoane, dintre care 60 vagoane încărcate cu maşini agricole. b) Au luat
hrană pe cel mult 2 zile. c) Au trecut peste frontieră mare parte din trăsuri le,
atelajele şi vitele rechizitionate cu forţa din teritoriul românesc, sub pretext că
sunt cumpărate. d) S-au dedat la acte de vandalism, devastând şi jefuind
15
locuinţele şi averea locuitorilor" •
Deşi comisiile franco-române au atras atenţia comandamentelor germane,
asupra nerespectării instrucţiunilor date de generalul Berthelot, nu au putut
obţine alt rezultat decât restituirea unei mici părţi din vitele luate cu forţa,
precum şi înapoierea multora din trăsurile şi căruţele, cu vitele şi conductorii
lor, rechizitionate pentru transportul bagajelor, dar această înapoiere a avut loc
numai după ajungerea la frontieră. Toate aceste fapte săvârşite de trupele
germane, în retragerea lor din România, au fost constatate prin procese-verbale
încheiate şi semnate de delegaţii români şi francezi ai acestor comisii.
Retragerea armatei Mackensen din România, terminându-se la data de
15/28 noiembrie 1918, dezarmarea şi internarea acestei armate, pe baza
deciziilor mareşalului Foch, trebuia să fie executată de statul ungar, pe teritoriul
căruia se găseau acum trupele germane. În acest scop, la 16/29 noiembrie 1918
colonelul Vix, şeful misiunii aliate din Budapesta, a trimis mareşalului
Mackensen, următorul regulament pentru executarea clauzelor armistiţiului
semnat între aliaţi la 4117 noiembrie 1918 şi pentru aplicarea convenţiei de la
11/24 noiembrie 1918: "1) Trupele mareşalului Mackensen, rămase încă pe
teritoriul fostei monarhii austro-ungare, vor fi dezarmate de către unguri şi
internate în Ungaria pe teritoriul ungar, rămas în afara zonei de acţiune a
Aliaţilor; 2) Armele vor fi îndreptate, prin îngrijirea ungurilor, spre Budapesta,
materialul accesoriu va fi adunat în punctele hotărâte, statul ungar fiind contabil
şi responsabil faţă de Antantă, reprezentată la Budapesta prin misiunea
franceză; 3) Trupele dezarmate vor păstra materialul necesar subzistenţei lor,
trăsuri de bucătărie şi trăsuri de aprovizionare; 4) Statele Majore ale Armatei
internate vor continua să funcţioneze, ofiţerii păstrându-şi armele şi mijloacele
personale de transport; 5) Reprezentanţii Aliaţilor vor comunica sub formă de
ordine cu Comandamentele germane" 16 •
15
16
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La 18 noiembrie/! decembrie 1918 a avut loc la Râmnicu Vâlcea
întrevederea între delegaţii mareşalului Mackensen şi comisia franco-română,
pentru dezarmarea şi internarea armatei germane. La acest consiliu au luat
parte: delegaţia germană prezidată de colonelul Schwartzkoppen, şeful de stat
major a armatei Mackensen, însoţit de 2 delegaţi unguri şi căpitanul francez
Ameil, din misiunea aliată de pe lângă guvernul ungar; comisia franco-română
compusă din: generalul Mircescu L. şi căpitanul Lecca, din armata română şi
maiorul Mabilais din stat majorul generalului Berthelot, însoţit de 2 ofiţeri.
Cum în acest timp, delegatul Comandamentului german aştepta rezultatul
protestului în contra deciziei mareşalului Foch, adresat de guvernul german atât
guvernelor aliate cât şi Comisiei de armistiţiu de la Spa, această întrevedere nu
a avut alt rezultat decât confirmarea faptului că dezarmarea şi internarea
trupelor germane revine guvernului ungar. Într-adevăr, a doua zi, pe 19
noiembrie/2 decembrie 1918, colonel Schwarzkoppen neprimind niciun răspuns
de la comisia de armistiţiu germană din Spa, a făcut cunoscut comisiei de
armistiţiu ungară, că a acceptat dezarmarea şi internarea trupelor germane aflate
pe teritoriul Ungariei.
Guvernul ungar însă, hotărât a nu executa dispoziţiile Aliaţilor, pe de o
parte a somat armata germană, evitând să o interneze, pe de altă parte a înlesnit
acesteia transportul pe calea ferată din Ungaria în Germania: "iar atunci când
este nevoită să execute această internare, o face numai de formă: alege lagărele
de internare la frontiera Austriei, iar trupele sunt debarcate numai temporar în
aceste lagăre şi de aici sunt transportate în Germania" 17 •
După cum arăta căpitanul Max Luyken în lucrarea sa, "General
Feldmareşal von Mackensen, de la Bucureşti la Salonic", însuşi ministrul de
război ungar declarase ofiţerului de legătură, delegatul generalului Mackensen,
că: "internarea trupelor ungare este numai o formalitate; odată aduse în lagăr,
guvernul ungar nu se va opune trecerii mai departe în Austria". În aceeaşi
lucrare se arată că ultimele trupe ale armatei Mackensen trecură graniţa Austriei
spre Germania pe la începutul anului 1919 şi "numai puţine din ele făcură un
ocol printr-un lagăr de internare ungar, pe care-I părăsiră fără oprire" 18 .
Din această atitudine rezultă că guvernul ungar, pe lângă faptul că nu a
respectat hotărârile luate de aliaţi de a interna armata Mackensen, a înlesnit
acestei armate evacuarea tuturor materialelor ridicate din România.

17

18
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CENTENARUL CASEI DE SFAT ŞI CITIRE
"VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU
Dr. Ioan DĂNILĂ
Le Centenaire de la
Maison de Conseil et de Lecture "Vasile Alecsandri" de Bacău
Resumee
Le travail se veut une synthese de la biographie de l'une des organisations
culturelles les plus fertiles de Bacău de l'entre-deux guerres, en realite le premier club
fonde dans la viile situee au bord de la riviere de Bistrita, sous l'egide du poete Vasile
Alecsandri, ne le 14 juin 1818 a Bacău. Quelques reperes essentiels de la vie de la
Maison de Conseil et de Lecture "Vasile Alecsandri" de Bacău, fondee le 31 aout 1919
par un groupe d'intellectuels de Bacău, sont presentees. Parmi eux, se remarque le
general Dr. Dragomir Badiu, president de la Maison entre 1919 et 1932, qui a mis a la
disposition des membres de l'association la maison de la rue George Apostu, n° 9,
connue jusqu'a present sous le nom de "Maison Alecsandri". La reunion de
constitution de la Maison de Conseil et de Lecture "Vasile Alecsandri" a Bacău s'est
deroulee dans les locaux de l'Ecole de Gar~ţons No. 2 a Bacău, comme en temoigne un
document des Archives de l'Etat de Bacău reproduit dans l'article.
Mots-ch!s: centenaire, association, periode de l'entre-deux-guerres, les
intellectuels, acte fondateur

În istoria judeţului Bacău asociaţia culturală numită Casa de Sfat şi
Citire "Vasile Alecsandri" a reprezentat punctul forte al vieţii spirituale din
perioada interbelică. Sub puternica înrâurire a evenimentului de la 1 Decembrie
1918, manifestată prin coagularea energiilor naţionale, iniţiativa înfiinţării
Casei apare cât se poate de naturală. Despre aceasta vorbeşte cunoscutul
cercetător şi arhivist Dumitru Zaharia, într-o lucrare fundamentală a sa- Bacău,
istorie adevărată -, în subcapitolul "Exercitarea atribuţiilor culturale" 1• Casei
de Sfat şi Citire îi este alocat un spaţiu generos, punctându-se mai întâi
contextul social-politic: "La puţin timp de la desfăşurarea cu succes a lucrărilor
Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia, a avut loc în «capitala rezistenţei
naţionale româneşti» întrunirea publică condusă de doctorul Veniamin
Gheorghiu. Evenimentul a avut loc în ziua de 31 august 1919, în atmosfera de
triumf deplin românesc asupra bandelor criminale conduse de Bela Kun.
Condiţiile au fost extrem de favorabile evocării personalităţii marelui luptător
1

Dumitru Zaharia, Bacău, istorie adevărată, Bacău, Editura "Babel", 2015, p. 409.
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pentru realizarea Unirii Principatelor, Vasile Alecsandri, fiu strălucit al
Bacăului. Atunci a fost adoptată hotărârea înfiinţării instituţiei numite de
participanţi şi autorităţi Casa de Sfat şi Citire «Vasile Alecsandri». Necesitatea
organizării unei astfel de instituţii culturale a fost determinată, au arătat cei în
cauză, «de subminarea vieţii social-culturale şi economice de elemente
subversive şi bolnăvicioase, care tindeau la anarhizare» în rândurile oamenilor
din localitate.
Agresiunea sovieto-maghiară la estul şi vestul României era o primejdie
de proporţii. Acţiunea maghiară a trebuit lichidată din primele momente ale
atacurilor dezlănţuite contra statului român. În numele dreptăţii şi al adevărului,
s-au ridicat şi s-au organizat băcăuanii: doctor Veniamin Gheorghiu, Gh.
Ambrozie, medicul veterinar 1. Vasian, juristul Mina Gorovei, Gh. Mircea, Ion
Gh. Profiriu, Nicolae Ţintă, Sava Ariton, Andrei Vraşti, N. C. Florescu, D.
Vasiliu, preotul Alexandru Apostol, diaconul Ion Luca, Ştefan Găină, D.
Mihailescu şi generalul Dragomir Badiu. În perioada de început, activitatea a
fost dirijată de doctorul Veniamin Gheorghiu, iar după decesul acestuia şi până
la fuzionarea cu Ateneul Popular «I.L. Caragiale>>, fapt realizat în anul 1932, s-a
bucurat de conducerea generalului Dragomir Badiu. În anul 1932, acesta s-a
retras, dar a rămas în continuare preşedinte de onoare, drept recunoştinţă pentru
activitatea meritorie desfăşurată ca îndrumător şi om care a contribuit la
înviorarea muncii culturale în localitate" 2 •
Prezentarea Casei de Sfat de către D. Zaharia continuă pe o suprafaţă
egală cu cea de până aici, cuprinzând cifre, fapte, alte nume de localnici patrioţi,
care întăresc convingerea că ne aflăm în faţa unei performanţe impresionante pe
linia unirii forţelor oraşului pentru a se alinia unei orientări generale româneşti
către consolidarea unităţii naţionale recent dobândite.
Întrucât prezentul articol apare într-o publicaţie a Arhivelor Naţionale, e
firesc să fie etalate documente care atestă înfiinţarea asociaţiei culturale şi
legitimează centenarul. Ne-a ajutat o informaţie mai veche, din anii '90, când
am parcurs prima oară o broşură de 12 pagini, numită Statutele Casei de Sfat şi
Citire " Vasile Alecsandri" din Bacău, apărută în 1920. Am recitit-o atent şi am
reţinut că şedinţa de întemeierea Casei a avut loc la 31 august 1919, "în localul
Şc. No. 2 de Băeţi din Bacău" 3 , actuala Şcoală "Al. 1. Cuza". Ca urmare, am
consultat Fondul Şcolii Generale Nr. 19 Bacău pe anii 1918-1932 filă cu filă,
iar după trei zile pline, am identificat adresa prin care avocatul Ion Gh. Profiriu
solicită revizorului şcolar al judeţului Bacău (Ioan Al. Lambrior) punerea la
2

/bidem, p. 411.
Statutele Casei de Sfat şi Citire .. Vasile Alecsandri" din Bacău, Bacău, Tipografia "Victoria",
1920, p. 12. Broşura se află la Sectia Patrimoniu (custode, Iulia Lucaci) a Bibliotecii Judeţene
"C. Sturdza" Bacău, sub cota II 8837, în Donatia "D. Severin".
3
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dispoziţie a unei săli pentru seara de 28 august 1919. Scopul este "a discuta
4
chestiunea înfiinţării unei case de cetire în acest oraş"
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Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală Nr. 19 Bacău, d. 2/ 1919, f. 49. În foaia de
folosire , figurez ca primul cercetător al acestui dosar, în septembrie 20 19.
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Reproducem conţinutul primelor trei articole din Statute:
"ART. 1. Se înfiinţează, în oraşul Bacău , un cerc cultural şi educativ, care
poartă numele: CASA DE SFAT ŞI CITfRE «VASILE ALECSANDRI».
ART. 2. Scopul său este:
a) Înfiinţarea şi întreţinerea unei biblioteci publice;
b) Râdicarea nivelului cultural, moral şi educativ al membrilor şi
publicului, prin ţinere de conferinţe, şezători, excursiuni instructive, sporturi
etc.;
c) Înfiinţarea de filiale în oraş precum şi în judeţ, cu concursul
luminătorilor satelor, pentru a deştepta cât mai mult, printre săteni, gustul
cititului, a[!] învăţăturilor frumoase şi folositoare etc.
ART. 3. Casa de Sfat şi Citire "V.[asile] A.[lecsandri]" se va ţine departe
de orice activitate sau directivă politică".
Desigur, subiectul se impune a fi reluat într-o, prezentare mai largă, dar
pentru început am dorit să adeverim împlinirea a 100 de ani de la înfiinţarea
celui mai activ nucleu cultural al Bacăului interbelic.

'1
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SOCIET~TEA "CULTUL EROILOI!"- RECUNOŞTINŢĂ
VEŞNICA CELOR JERTFIŢI PE CAMPUL DE ONOARE
PENTRU PATRIE
Dr.

Luminiţa

GIURGIU

"Heroes' Cult" Society - Eternal Gratitude to those Sacrificed
on the Battlefield for their Country
Abstract
"Heroes' Cult" Society was established 100 years ago, on September 12, to keep
ali ve the memory of those who made the supreme sacrifice for Great Romania. Under
the patronage of Queen Mary and metropolitan Miron Cristea the society developed
extensive actions to build cemeteries, monuments and to organize commemorative
festivities.
Keywords: "Heroes' Cult" Society, 1919, Queen Mary, Miron Cristea,
commemorative works

Pentru a ne putea duce cu gândul la cele petrecute acum 100 de ani pentru
cinstirea eroilor trebuie să ne amintim câteva repere:
-La iniţiativa Ministerului de Război, la 14 ianuarie 1919, prin Decretul-lege
nr. 715 au fost expropriate terenurile unde erau îngropaţi combatanţii din Primul
Război Mondial, ca temei pentru amenajarea de cimitire, mausolee sau troiţe.
- La 12 septembrie 1919, prin Decretul-lege nr. 4106 a fost înfiinţată
Societatea "Mormintele Eroilor Căzuţi în Război" cu scopul principal de a
păstra amintirea tuturor eroilor care au murit în Marele Război. Societatea s-a
ocupat de strângerea, centralizarea şi reînhumarea osemintelor eroilor de pe
întreg cuprinsul ţării şi din străinătate, indiferent de religie, conform tratatelor
internaţionale la care România a aderat.
- Prin Decretul nr. 1693 din 4 mai 1920 s-a stabilit ca Ziua Eroilor să se
celebreze anual de Înălţarea Domnului.
- Societatea şi-a desfăşurat activitatea sub această denumire până la 31
mai 1927, când a fost adoptată Legea asupra mormintelor de război, devenind
Societatea "Cultul Eroilor".
- Legea a fost revăzută şi completată la 27 iulie 1940, prin Legea privind
regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, Societatea "Cultul
Eroilor" schimbându-şi denumirea în Aşezământul Naţional "Regina Maria".
- Prin Decretul Marii Adunări Naţionale nr. 48, la 29 mai 1948,
aşezământul a fost desfiinţat.
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După această sumară

trecere în revistă a principalelor momente ale
în anul 1948, să revenim la momentul aniversar - anul 1919.
Şedinţa de constituire a Comitetului Central al Societăţii "Mormintele
Eroilor Căzuţi în Război" a avut loc la 3 octombrie 1919, ora 1O, la Palatul
Mitropolitan.
Pe ordinea de zi au fost trei probleme: un "expozeu al menirii societăţii şi
al lucrărilor ce s-au făcut până acum de Ministerul de Război şi de iniţiativa
privată; expunerea, în trăsături generale, a programului de lucru în viitor" şi
"luarea de hotărâri" 1 •
Ministrul de Război, generalul Ioan Răşcanu 2 s-a adresat participanţilor
cu următorul discurs:
societăţii până

"Înalt Prea Sfinte,
Doamnelor şi domnilor,

Armata vă prezintă prin mine omagiile sale de recunoştinţă şi salută cu
entuziasm această zi mare, în care se pun bazele unei societăţi ce îndeamnă la
îndeplinirea celei mai sfinte datorii de creştin şi român: CULTUL EROILOR
jertfiţi pe câmpul de onoare pentru făurirea visului nostru legendar, România
Mare şi Unită de astăzi.
1

Arhivele Militare Române, fond Microfilme, roia F.ll. 6. cd. 60.
2 Ioan Răşcanu (n. 4 ianuarie 1874, Cahul - d. 25 februarie 1952, Închisoarea de la Sighet);
absolvent al Şcolii de Ofiţeri de Artilerie şi Geniu Bucureşti (1891-1893), al Şcolii Speciale de
Artilerie şi Geniu (1893-1895) şi al Şcolii Superioare de Război (1898-1900); a urcat toate
treptele ierarhiei militare de Ia gradul de sublocotenent (1893), locotenent (1896),
căpitan (1903),
maior (1910), locotenent-colonel (1914), colonel (1916), general de
brigadă (1917) şi general de divizie (1922); a fost profesor la Şcoala de Ofiţeri de Artilerie,
Geniu şi Marină (din 1903), Şcoala Superioară de Război (din 1906); a participat Ia cel de-Al
Doilea Război Balcanic şi la Primul Război Mondial (şef al Secţiei Operaţii din Marele Cartier
General, ataşat pe lângă Statul Major General al Armatei Franceze, comandant al Brigăzii 15
Artilerie şi comandant al Diviziei 1 Vânători); a trecut în rezervă, prin demisie, în 1922 şi în
retragere pentru limită de vârstă Ia 1 ianuarie 1945; a fost ministru de Război în perioada 27
septembrie-30 noiembrie 1919 (guvernul generalului Arthur Văitoianu), 1 decembrie 1919-12
martie 1920 (guvernul Alexandru Vaida Voievod) şi între 13 martie 1920-16 decembrie 1921
(guvernul general Alexandru Averescu); a mai fost ministru pentru Basarabia şi Bucovina
(1927); comisar superior al guvernului în Basarabia şi Bucovina (1931 ), ministru de stat (19311932), primar al oraşului Vaslui (1938-1942), primar al municipiului Bucureşti (octombrie
1942-august 1944), prefect al judeţului Vaslui; a fost ales deputat în legislaturile 1920, 1926,
1928 şi 1931 şi senator în 1920 şi 1930; a tradus alături de căpitanul Marin E. Ionescu Noile
Regulamente ale Infanteriei şi Artileriei Bulgare din 1906 (Bucureşti, Tipografia şi Legătoria de
Cărţi G. Iliescu, 1907); a fost decorat cu Ordinele "Coroana României" (1909), "Steaua
României" în grad de ofiţer (1912) şi în grad de Mare Cruce ( 1942) şi Medalia "Avântul Ţării"
cu distincţia "Campania din 1913" (1913); în anul1950 a fost arestat în lotul foştilor demnitari;
a murit în anul 1952, în închisoarea Sighet.
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Îngrijirea mormintelor eroilor constituie nu numai o operă de recunoştinţă
naţională, dar şi o operă de educaţie şi cultură pentru generaţia actuală şi cea
viitoare. Pentru ca toată suflarea românească să contribuie cu o parte cât de
mică la această minunată operă, Ministerul de Război a pus bazele Societăţii
"Mormintele Eroilor Căzuţi în Război", societate pusă sub înalta ocrotire a M.S.
Regina, sufletul tuturor operelor de asistenţă şi alinare a suferinţelor cauzate de
Marele Război. Prin Decretul-lege nr. 4106, M.S. Regele a binevoit a acorda
societăţii calitatea de persoană morală. Atât decretul-lege, cât şi statutele
societăţii s-au publicat prin «Monitorul Oficial» nr. 123 din 19 septembrie a.c.
Frumoasa menire a societăţii reiese din art. 3 al statutelor, care glăsuieşte:
«Scopul societăţii este:
a) de a descoperi locul unde există mormintele celor căzuţi pentru patrie;
b) de a aduce acestor morminte îmbunătăţirile necesare ca: ziduri
împrejmuitoare, cruci, pietre funerare, monumente, mausolee, împodobiri cu
plantaţii etc.;
c) a se îngriji ca ziua comemorării eroilor să fie serbată cu mare fast
religios, şcolar, militar şi naţional.
Înainte ca societatea să înceapă să funcţioneze, Ministerul de Război a
luat câteva măsuri care necesită urgenţă şi anume:
1) instituirea unei comisii la Marele Stat Major pentru efectuarea
exproprierii cimitirelor;
2) strângerea osemintelor pe care vâltoarea luptelor, retragerea şi
stăpânirea străinilor le-a lăsat pe câmpul de bătaie. S-a intervenit la Ministerul
Basarabiei şi la Consiliul Dirigent al Transilvaniei spre a se lua măsuri similare
în noile ţinuturi alipite la patria mamă;
3) Îngrijirea sumară a mormintelor din ţară;
4) S-a dat ordin ataşaţilor militari din Franţa, Belgia, Germania, Polonia,
Italia şi Serbia spre a îngriji într-un mod deosebit de mormintele soldaţilor
căzuti pe pământ străin, morminte ce au menirea de a arăta lumii întregi
sacriflciul făcut de ţara noastră pentru câştigarea drepturilor ei sfinte. Îngrijind
de aproape aceste cimitire, ele vor fi şi mărturia netăgăduită a educaţiei noastre;
5) Adunarea unui fond iniţial, care în prezent atinge suma de 1.560.000
lei provenit din donaţia Societăţii «Familia Luptătorilor» - 300.000 lei, donaţia
Ministerului de Război - 500.000 lei, donaţia Crucii Roşii române din Berna 640.000 lei şi bugetul Cimitirelor- 120.000 lei.
În afară de străduinţele Ministerului de Război, iniţiativa privată n-a
rămas mai prejos, dovedind astfel cu prisosinţă că cinstirea memoriei celor
jertfiţi pe altarul patriei este un sentiment de unanimă însufleţire. Aşa, în mod
spontan, în toate unghiurile ţării, la sate şi la oraşe a luat fiinţă o mulţime de
comitete. Preoţi, doamne, proprietari, învăţători, fruntaşii satelor, care se adună,
se sfătuiesc şi iau hotărâri pentru cinstirea celor mai vrednici fii ai neamului.
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Odată înfiinţată această

societate, toate eforturile răzleţe de până acum
trebuie coordonate într-un singur mănunchi, astfel ca roadele acestei instituţii
organizate să poată arăta, în curând, poporului întreg că cei care au intrat în
mormânt pentru Patrie, trăiesc încă şi mai puternic în cugetul şi inima tuturor.
Conducerea societăţii este încredinţată unui comitet central din Bucureşti,
care este ajutat în îndeplinirea misiunii de:
a) comitetele regionale ce iau fiinţă în oraşele de reşedinţă de corp de
armată;

b) comitete judeţene în capitalele de judeţ;
c) comitete comunale din toate comunele din ţară;
d) în străinătate există comitete regionale în capitalele ţărilor unde sunt
morminte ale soldaţilor morţi în timpul războiului şi comitete comunale în
localităţile unde sunt morminte şi dacă în acele localităţi locuiesc români.
Programul, în linii mari, s-ar putea întrezări de pe acum:
1) strângerea de fonduri care pot avea 4 surse:
a) subvenţii provenite de la diferite instituţii (ministere, bănci mari şt
mici, case de comerţ etc.);
b) donaţii şi legate făcute benevol de filantropi;
c) cotizaţii de la diferite categorii de membrii;
d) beneficii provenite de la diferite serbări.
2) Construirea cimitirelor, a lucrărilor de artă, a plantaţiilor şi alte
împodobiri ale mormintelor;
3) Organizarea serbărilor naţionale pentru cinstirea eroilor căzuţi în
război.

Aceasta va fi opera societăţii.
Această ocazie este bine venită pentru ca să exprimăm mulţumirile cele
mai respectuoase domnului prim-ministru, generalul Văitoianu3 , care, în calitate
de ministru de Război, a fost promotorul societăţii, precum şi generalului
Arthur Văitoianu (n. 14 aprilie 1864, lsmail- m. 17 iunie 1956, Bucureşti); absolvent al Şcolii
Militare de Infanterie şi Cavalerie din Bucureşti (1882-1884 ), al Şcolii Speciale de Artilerie şi
Geniu din Bucureşti şi al Şcolii Superioare de Război; a urcat toate treptele ierarhiei militare de
la gradul de sublocotenent (1884 ), locotenent (1887), căpitan (1891 ), maior (1897), locotenentcolonel (1904), colonel (1908), general de brigadă (1915), general de divizie (1917), la cel de
general de corp de armată (1918); a participat la cel de-Al Doilea Război Balcanic, Ia Primul
Război Mondial şi la campania din Ungaria; a comandat Regimentul l O Infanterie, Brigada Il
Infanterie şi Divizia 10 Infanterie (1916-1918); a fost decorat cu Medalia "Avântul Ţării"
(1914) şi Ordinele "Coroana României" (1910) şi "Mihai Viteazul" (1917); după demisia din
armată a devenit membru al Partidului Naţional Liberal; prim-ministru (27 septembrie-28
noiembrie 1919), ministru de Justiţie (1918), de Război (1918-1919), ministru de Interne (24
octombrie-29 octombrie 1918, 27 septembrie-28 noiembrie 1919, 19 ianuarie 1922-30
octombrie 1923), ad-interim Ia Ministerul Afacerilor Străine (1919), al Comunicaţiilor (19231926), consilier regal (1938).
3
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Christescu4 - şeful Marelui Stat Major, sub a cărui conducere Comisia de
Expropriere a făcut primul mare pas spre realizarea scopului societăţii.
Mână în mână cu toate autorităţile ţării, într-un gând şi unire cu
comitetele noastre regionale, judeţene, comunale şi cu cele din iniţiativă privată,
cu sprijinul moral al presei şi tuturor intelectualilor, cu concursul duhovnicesc
al Bisericii şi cu ajutorul material şi moral al acelor ce au un Dumnezeu şi o
Ţară, vom face ca în inimile românilor să se cultive admiraţia şi cinstea eternă
pentru generaţia care a înfăptuit România Mare" 5 .
Adunarea a adoptat un document emblematic pentru întreaga activitate ce
urma să fie desfăşurată:
,,Apel către

toţi fii

României Mari"

Acum când Patria noastră, mare, liberă şi mândră cum au visat-o
s-a desăvârşit în marginile idealului naţional, se cade să ne
gândim cu pietate la toţi acei care şi-au dat viaţa pentru gloria ei. Sunt fără
număr vitejii şi martirii căzuţi în văile munţilor, în largul câmpurilor de luptă şi
în lagărele de robie ale străinătăţii, departe de căminele lor, unde mamele şi
copii lor îi plâng, fără să le ştie locul mormântului.
Cultul lor, al martirilor glorioşi, e o datorie de seamă a celor ce
supravieţuiesc din generaţia de sacrificiu a României Mari.
Morţii nu mai pot vorbi şi nu se mai pot bucura de rodul jertfei lor; dar cei
vii, care se bucură de lumina libertăţii, care în rândul întâi cei sacrificaţi ne-au
dat-o, se cuvine să preţuiască această jertfă supremă: moartea pentru binele
tuturor.
O seamă de oameni s-au constituit în Societatea pentru îngrijirea
mormintelor de eroi, aşa cum se face în toate ţările civilizate.
Singurul nostru prinos de recunoştinţă este să înfrumuseţăm aceste
morminte răzleţe cu monumente de artă care să vorbească generaţiilor
următoare despre fapta glorioasă a celor care dorm sub ele somnul veşnic.
strămoşii noştri

Constantin Christescu (n. 2 decembrie 1866, în localitatea Pădureţi, plasa Cotmeana - d. 9 mai
1923, Bucureşti) absolvent al Şcolii Militare de Infanterie şi Cavalerie din Bucureşti (18851887), al Şcolii Politehnice din Paris (1890), al Şcolii de Aplicaţie de Artilerie şi Geniu de la
Fontainebleau (1892) şi al Şcolii Superioare de Război (1894); a urcat toate treptele militare, de
la gradul de sublocotenent (1887), locotenent (1890), căpitan (1894), maior (1902), locotenentcolonel (1907), colonel (191 0), general de brigadă (1914), general de divizie (1917), până la cel
de general de corp de armată (1918); a participat la cel de-Al Doilea Război Balcanic şi la
Primul Război Mondial; a fost comandantul Armatei de Nord, şeful Marelui Stat Major în
perioada 3 decembrie 1913-1 aprilie 1914, 1 aprilie-28 octombrie 1918 şi 1 aprilie 1920-8 mai
1923.
5
Arhivele Militare Române, fond Microfilme, roia F.II. 6. cd. 9, 19-20, 61-65 şi 201.
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Prin aceste monumente semănate în largul pământ al Patriei, vom da grai
morţilor noştri scumpi. Ei vor povăţui astfel pe urmaşi că în lume nu e un lucru
mai nobil decât să-ţi dai viaţa pentru semenii tăi şi pentru Ţara ta.
Apelăm deci, la simţul de pietate al tuturor fiilor României Mari, rară
deosebire de rang, de sânge sau religie, după cum nicio deosebire nu este între
acei care au trecut în moarte cu o singură credinţă: biruinţa dreptăţii şi a Patriei.
Obolul cel mai modest va fi binevenit pentru cultul morţilor noştri
glorioşi.

Comitetul Central de sub înalta ocrotire a M.S. Regina, înmânându-vă
prezenta listă de subscripţie, stăruitor vă roagă să binevoiţi a o pune în vedere
tuturor, stăruind ca toţi să se înscrie ca membri în această societate sau ca
donatori, căci numai prin contribuţia generală se va putea îndeplini înalta operă
de educaţie morală ce o întreprindem pe lângă cultul ce datorăm celor ce s-au
sacrificat pentru făurirea României Mari.
Fiind siguri de concursul dumneavoastră moral şi material, vă rugăm ca
rezultatul, împreună cu lista de subscripţie şi fondul rezultat să fie trimis
societăţii (în Palatul Cercului Militar, etaj 2, intrarea din str. Sărindar) sau a ne
indica când să trimitem delegatul nostru pentru a o primi.
Ne permitem să atragem binevoitoarea dumneavoastră atenţie asupra
faptului că în primăvară va trebui să începem lucrările şi până la 1 februarie
aceste liste vor trebui să ne fie înapoiate.
Preşedinte

Miron Cristea
Mitropolit Primat al României Mari
Membrii
Olga general Văitoianu
Maria general Praporgescu
Geta general Poetaş
Dr. Lupu - ministru de Interne
1. Borcea- ministru la Culte şi Instrucţie Publică
General Răşcanu - ministru de Război
Ion Mihalache - ministrul Domeniilor
Dr. Mihail Popovici - ministrul Lucrărilor Publice
General Christescu - şeful Marelui Stat Major
Simion Mândrescu- profesor universitar
General Alexiu- secretar al Ministerului de Război
Colonel Botez Ştefan- directorul Geniului
Secretară

Elena general Dragalina6 .
6

Ibidem, cd. 50.
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De interes pentru cei de atunci, dar şi pentru cei de astăzi, sunt
următoarele capitole şi articole din Statut:
"Cap. III Membrii
Art. 6. Membrii societăţii sunt:
a) fondatori - cei care vor lua parte activă la înfiinţarea şi vor subscrie
acestor state la constituirea societăţii vărsând odată pentru totdeauna minimum
500 lei;
b) donatori - cei care vor fi vărsat societăţii o donaţie de cel puţin 1.000
lei;
c) activi - cei care vor cere a fi primiţi în societate şi se vor obliga a plăti
o cotizaţie de cel puţin 24 lei/anual.
Art. 7. Familiile celor căzuţi în război (părinţi, soţie, copii) sunt de drept
membrii activi, plata cotizaţiei fiind facultativă.
Art. 8. Din societate nu vor putea face parte acei care vor fi avut o
condamnare din cauza neîndeplinirii datoriei în timp de război.
Art. 9. Membrii societăţii sunt datori: a) să ia parte la adunările generale;
b) să se supună hotărârilor luate de organele de conducere; c) să plătească
cotizaţia la timp; d) să contribuie la propăşirea societăţii.
Art. 1O. Vor fi excluşi din societate:
a) cei care nu vor fi achitat cotizaţia pe timp de 1 an; b) cei pe care
comitetul respectiv îi va socoti ca nemaiputând să rămână în societate.
Art. 11. Decizia de excludere se va pronunţa de comitet cu majoritate de
2/3 din numărul membrilor săi, fără arătare de motive.
Cap. IV Organele de administraţie
Art. 12. Societatea se va conduce de adunările generale şi comitetele
respective;
Art. 13. Adunarea generală va avea loc în lunile aprilie sau mai şi va fi
convocată de preşedinte ori de vicepreşedinte, prin «Monitorul Oficial» şi alte 4
jurnale cu 20 de zile mai înainte.
Art. 14. Toţi membrii sunt datori să ia parte la adunare. Ea va lucra cu
orice număr de membri.
Art. 15. Atribuţiile adunării generale sunt: a) alege pe termen de 3 ani pe
membrii comitetului respectiv, pe care îi preînnoieşte din 3 în 3 ani cu 113.
Membrii ieşiţi la sorţi se pot realege; b) descarcă comitetul de gestiunea sa; c)
propune măsuri pentru viitor şi votează bugetul; d) modifică statutele cu 3/4 din
voturile exprimate; e) alege Comisia de Control.
Art. 16. Comitetul Central se compune:
M.S. Regina- preşedintă de onoare; 5 doamne- soţii de generali martiri
în război sau în viaţă, alese de adunarea generală; I.P.S. Mitropolitul Primat;
miniştrii de Război, Interne, Domenii, Culte, Lucrări Publice, şeful Marelui Stat
297
https://biblioteca-digitala.ro

"Acta Bacoviensia"- Anuarul Arhivelor Naţionale

Bacău,

nr. XIV /2019

Major, secretarul general al Ministerului de Război, directorul Geniului din
Ministerul de Război, un profesor universitar ales de colegii săi.
Pe lângă Comitetul Central va funcţiona o cancelarie compusă din: 1 şef
al cancelariei, 1 subşef al cancelariei, 2 secretari, 1 dactilograf şi 1 sanitar, care
se pot spori la nevoie.
Art. 17. În toate oraşele reşedinţe ale corpurilor de armată, se înfiinţează
câte un comitet regional compus din 5 doamne, soţii de ofiţeri generali,
superiori ori inferiori, morţi în război ori în viaţă, alese de adunarea generală,
faţa bisericească cea mai înaltă din localitate, comandantul corpului de armată,
prefectului judeţului din reşedinţa corpului de armată, şeful de stat-major al
corpului de armată, şeful serviciului geniu al corpului de armată, primarul
oraşului de reşedinţă, inginerul-şef al judeţului, un profesor de cea mai înaltă
treaptă a învăţământului, inspectorul regiunii silvice, comandantul companiei de
jandarmi.
Art. 18. În toate judeţele ţării va exista un comitet judeţean compus din 5
doamne de ofiţeri generali, superiori ori inferiori morţi în război ori în viaţă,
alese de adunarea generală, faţa bisericească cea mai înaltă din capitala
judeţului, comandantul militar cel mai înalt în grad din localitate, prefectul
judeţului, primarul oraşului, comandantul cercului de recrutare, inginerul-şef al
judeţului, un profesor din cea mai înaltă treaptă a învăţământului, comandantul
companiei de jandarmi.
Art. 19. În toate comunele urbane şi rurale din ţară se înfiinţează un
comitet comunal compus din 5 soţii de militari de orice grad morţi în război ori
în viaţă alese de adunarea generală, primarul, cea mai înaltă faţă bisericească,
un profesor/învăţător din cea mai înaltă treaptă a învăţământului, jandarmul.
Art. 20. Preşedintele activ al comitetului central va fi de drept ÎPSS
Mitropolitul Primat.
Preşedintele comitetului regional va fi de drept comandantul corpului de
armată, afară de Iaşi, unde va fi ÎPSS Mitropolitul.
Preşedintele comitetului judeţean va fi prefectul judeţului, cu excepţia
localităţilor unde se află un comandant de divizie ori P.S. Episcop. În cazul
când în localitate se află şi un comandant de divizie şi un P.S. Episcop,
preşedinte va fi cel din urmă.
Preşedintele comitetului comunal va fi preotul militar. În lipsă învăţătorul
ofiţer de rezervă, iar în lipsa amândoura, preşedinte va fi preotul cel mai înalt în
grad.
În localităţile unde administratorul de plasă figurează în comitet, el va fi
preşedinte conform art. 21.
Art. 21. Administratorul de plasă va figura ca preşedinte în comitetul
comunal, unde se găseşte cel mai populat cimitir din plasa sa.
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Art. 22. Unde este un comitet superior nu va lua fiinţă un comitet inferior,
comitetul superior fiind obligat a îndeplini în acest caz toate cerinţele.
Art. 23. Comitetul regional din ţările străine unde se găsesc morminte ale
eroilor este format din miniştri plenipotenţiari, consulii, ataşaţii militari, preoţii
însărcinaţi cu cultul divin al cimitirelor, români stabiliţi în ţări străine şi chiar
persoanele străine, care îşi oferă benevol serviciile în această cauză.
Art. 24. În localităţile din străinătate unde sunt morminte ale eroilor se va
înfiinţa un comitet comunal, numai dacă se găsesc români domiciliaţi acolo. În
caz contrar, comitetul regional din capitala ţării va avea toată îngrijirea.
Art. 25. Comitetele (central, regional, judeţean şi comunal) aleg l
preşedinte activ, l vice-preşedinte, l secretar şi 1 casier. Aceste funcţii se pot
ocupa şi de doamne.
Art. 26. Comitetele se întrunesc o dată pe lună şi sunt convocate şi
prezidate de preşedinte ori vice-preşedinte. Ele lucrează cu jumătate de membri.
Hotărârile se iau cu majoritate, în caz de paritate votul preşedintelui decide.
Art. 27. Orice loc devenit vacant se completează imediat de comitet prin
cooptare.
Art. 28. Atribuţiile comitetului sunt:
l) adunarea de fonduri pentru societate;
2) organizarea şi controlul serbărilor;
3) hotărăşte îmbunătăţirile ce trebuie aduse cimitirelor;
4) autorizează contractarea de împrumuturile necesitate de cheltuielile
extraordinare;
5) acceptă legaţii şi donaţii, iar comitetul central va elabora şi următoarele
regulamente: a) un regulament al cimitirelor eroilor; b) un regulament al zilei
comemorative; c) un regulament al cancelariilor cu funcţionarii necesari,
atribuţiile, retribuţiile şi indemnizaţiile de transport; d) un regulament pentru
modul de funcţionare al comitetelor regionale, judeţene şi comunale.
Cap. V Reprezentarea legală a societăţii
Art. 29. Societatea este legal reprezentată în justiţie prin preşedinte, care
poate ceda şi altui membru din comitet drepturile sale.
Art. 30. Orice act care obligă societatea va purta semnătura a 2 membri
din comitet.
Art. 31. Cecurile societăţii se vor semna de 2 membri ai comitetului
anume desemnaţi.
Art. 32. Copiile de pe orice act al societăţii, certificate conform cu
originalul de preşedinte activ sau de delegatul său fac deplină credinţă în
justiţie.

Cap. VI. Controlul
Art. 33. Controlul financiar al gestiunii îl face comisia de control
compusă din 3 membri desemnaţi de adunările generale respective.
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prin proces-verbal se vor

arăta constatările făcute.

Art. 35. Comisia poate lucra cu 2 membri.
Art. 36. La finele anului, comisia va face un raport, care se va aduce la
cunoştinţa adunării generale.
Cap. VII. Dispoziţii generale
Art. 37. Toate însărcinările în comitetele societăţii sunt gratuite afară de
indemnizaţiile de transport şi funcţionarii cancelariilor.
Art. 38. Fiecare comitet va înainta celui imediat superior procesul-verbal
de constituire al comitetului. Comitetul judeţean va anunţa celui regional
înfiinţarea comitetelor comunale, iar cel regional va înainta comitetului central
lista tuturor comitetelor judeţene şi comunale înfiinţate.
Art. 39. Toate procesele verbale şi deciziile adunărilor generale ale
comitetelor şi ale comisiilor de control se vor trece în registre speciale, care se
vor semna de membrii prezenţi la deliberare.
Art. 40. Toate actele interioare sau de contabilitate ale societăţii şi
corespondenţa cu autorităţile sunt scutite de timbru fiscal.
Art. 41. Corespondenţa şi coletele prin poştă, cale ferată sau vapor sunt
scutite de taxe poştale şi de transport. Publicaţiile societăţii se vor face gratuit
de Imprimeria Statului. Membrii şi personalul societăţii care merg la
îndeplinirea misiunii lor, au dreptul la călătorie gratuită pe calea ferată şi
bastimentele statului.
Art. 42. Pentru ca societatea să ia fiinţă imediat, membrii comitetului
central, comitetelor regionale, judeţene şi comunale sunt numiţi din oficiu de
Ministerul de Război. Adunarea generală îi va confirma sau schimba printr-o
alegere nouă, aşa cum va găsi cu cale.
Art. 43. Pot fi admise a face parte din comitetele statutare, persoanele ce
s-au afirmat în mod deosebit că s-au ocupat cu cinstirea mormintelor eroilor. În
această categorie intră şi persoanele ce au făcut parte dintr-un comitet şi îşi
schimbă domiciliul, care pot intra ca supranumerare într-un comitet similar sau
inferior.
Art. 44. Pentru comemorarea eroilor şi a diferitelor lupte, pentru îngrijirea
şi împodobirea cimitirelor eroilor, în multe localităţi s-au înfiinţat comitete din
iniţiativă privată. Aceste comitate funcţionează mai departe, până la aducerea la
îndeplinire a scopului pentru care au luat fiinţă, fiind obligate să supună
comitetelor statutare înainte de înfăptuire, toate proiectele pentru lucrările
specificate în art. 3 spre a obţine cuvenită aprobare şi autorizare de a construi.
Această dispoziţie se aplică şi comitetelor ce se vor mai înfiinţa din iniţiativă
privată" 7 .
7

Ibidem, cd. 66-71.
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EPOPEEA EROULUI NECUNOSCUT
Col. (r.) ing. Ioan TIMOFTE
The Epic ofthe Unknown Hero
Abstract
According to the initiative of Leon Balby of creating monuments of the
unknown hero in England and France, ten soldiers who died in battles between 19161918 were dug up and transported to the Church of Marasesti in order to be deposited
on the 13th May 1923. The next day, the orphan Amilcar Sandulescu, who had lost his
father in 1916, in war, chose as the symbol of the Romanian Unkown Hero, the fourth
coffin. On the 15th May 1923, the coffin was transported to Bucharest and burried with
military honors in Park Carol. In 1950 it was deposited in the Mausoleum of Marasesti
and in 1992 was reburried in Park Carol. The Monument ofthe Unknown Hero became
a national place of pilgrimage in the memory of ali the 225,000 Romanians who
sacrificed themselves for the recompletion ofthe nation.
Keywords: Unknown Hero, Marasesti, First World War

Ideea identităţii unui simbol al eroismului naţional a izvorât din dorinţa de
a imortaliza pe cei care s-au jertfit în Primul Război Mondial. Prin hotărârea
Parlamentului francez din 1920, soldatul necunoscut francez din Primul Război
Mondial a fost înmormântat, la 28 ianuarie 1921, sub Arcul de Triumf. La data
de 22 octombrie 1922, Parlamentul francez declara ziua desemnării Soldatului
Necunoscut francez ca sărbătoare naţională. Ca o coincidenţă, rară nicio
legătură cu cele ce se petreceau în Franţa, în Anglia avea loc o ceremonie
identică, de înhumare a simbolului eroismului englez, adus de pe fostul front
franco-belgian şi înmormântat în Catedrala Westminster.
În anul 1921, sub impulsul tradiţiei occidentale, în România s-a adoptat
ideea alegerii unui erou necunoscut, ca simbol al omagierii jertfei şi eroismului
naţional. Pentru aceasta a fost constituit, sub preşedinţia generalului Gorski,
Sub-Şef al Marelui Stat Major şi Secretar General al Ministerului Apărării
Naţionale, un comitet care avea drept sarcină studierea chestiunii aducerii
Eroului Necunoscut, prevăzându-se, încă de atunci, ca Mărăşeştii, locul
glorioaselor lupte din vara anului 1917, să fie localitatea de desemnare a eroului
(ostaşului) necunoscut.
Ministerul Apărării Naţionale a cerut Comitetului Societăţii "Mormintele
Eroilor Căzuţi în Război", organizaţie înfiinţată din iniţiativa sa şi a Patriarhiei
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Bisericii Ortodoxe Române, să studieze alegerea Eroului Necunoscut şi să se
facă propuneri în această privinţă.
Este de reţinut că în baza Decretului-Lege din 20 aprilie 1920, s-a hotărât
ca serbarea anuală pentru comemorarea eroilor căzuţi în război să se facă în
ziua Înălţării Domnului Iisus Hristos, care a fost decretată ca Sărbătoare
Naţională.

Ministerul Apărării Naţionale, împreună cu ceilalţi factori responsabili ai
prin Programul dat publicităţii la 11 mai 1923, hotărau ca data desfăşurării
funeraliilor naţionale să fie 14-17 mai, iar în privinţa locului înhumării Eroului
Necunoscut, se opta pentru terasa "Cuza Vodă" din faţa Muzeului Militar
Naţional amplasat în Parcul Carol din Bucureşti.
Pentru stabilirea Eroului (Ostaşului) Necunoscut se preciza alegerea
acestuia dintre cele zece sicrie aduse la Mărăşeşti, din locurile în care luptele au
fost mai crâncene: Raşoviţa (judeţul Gorj) de pe frontul de la Jiu, Bălăria
(judeţul Vlaşca) pentru luptele date în apărarea Bucureştiului, Azuga (judeţul
Prahova) pentru luptele duse în vederea apărării Văii Prahovei, Topraisar
(judeţul Constanta) de pe frontul Dobrogei, Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz şi Târgu
Ocna (judeţul Bacău) de pe frontul Moldovei, Chişinău (Basarabia), Ciucea
(judeţul Cojocna) de pe frontul transilvănean.
În scopul desemnării Eroului (Ostaşului) Necunoscut, au fost făcute
sondaje în liceele militare din Iaşi, Craiova, Chişinău şi Mănăstirea Dealu, fiind
ales cel mai bun elev (orfan de război), în persoana elevului Amilcar
Săndulescu, din clasa I a Liceului Militar "D. A. Sturdza" din Craiova. Acesta
era născut în localitatea Mădulari, comuna Beica, judeţul Vâlcea, la 20
februarie 1911, fiind al treilea copil al familiei învăţătorului Constantin
Săndulescu şi al Mariei Săndulescu.
La data de 14 mai 1923, după încheierea Te Deum-ului religios în
Biserica "Buna Vestire" din Mărăşeşti, elevul Amilcar Săndulescu a ales Eroul
(Ostaşul) Necunoscut, oprindu-se în dreptul sicriului nr. 4, pe care a pus mâna,
exprimându-se cu cuvintele: "Acesta este tatăl meu". Îngenunchind s-a rugat:
"Doamne, Dumnezeul meu, ai în pază pe toţi eroii neamului şi pe tatăl meu
( ... )".
La solemnitate au participat ministrul de Război, generalul de divizie
Gheorghe Mărdărescu, ÎPSS Mitropolitul Moldovei, Pimen, Episcopul de
Roman, Niculescu, Episcopul Militar de Alba Iulia, Teculescu. Lor li s-au mai
adăugat generali, ofiţeri şi militari în termen, prefecţii de Putna, Tecuci şi
Bacău, deputatul Florea Eftimescu ş.a. Osemintele ostaşilor necunoscuţi depuse
în cele nouă sicrie au fost înhumate în Cimitirul din Mărăşeşti. Spre seară,
cortegiul, alcătuit din întreaga asistenţă, a condus sicriul Eroului Necunoscut la
gara Mărăşeşti, într-o trăsură trasă de şase cai.
ţării,
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În dimineaţa zilei de 15 mai 1923, ora 7:00, trenul-cortegiu purtând
vagonul-platformă cu sicriul Eroului Necunoscut, acoperit cu tricolorul ţării,
încadrat de două platforme pline cu coroane de flori, a fost tras în faţa peronului
gării Mărăşeşti. Cetăţenii şi şcolarii din localitate au depus flori proaspete.
Episcopul militar Teculescu, împreună cu prefectul Georgescu şi cu diaconul
Zamfirescu au oficiat slujba religioasă. Fanfara Regimentului 50/60 Infanterie
Focşani a intonat marşul "Pentru General" şi trenul a pornit spre Bucureşti. În
garnitura trenului au fost incluse şi vagoanele necesare gărzilor de onoare ale
drapelelor, clerului, ofiţerilor şi militarilor în termen care însoţeau sicriul cu
Eroul Necunoscut.
Trenul mortuar a oprit în fiecare staţie de pe traseu, poposind mai mult în
gările principale, unde s-au oficiat slujbe religioase şi s-au depus coroane de
flori, rară a se ţine cuvântări: Focşani (25 minute), Rârnnicu Sărat (25 minute),
Buzău (25 minute), Ploieşti (60 minute). Garnitura de tren a ajuns la Bucureşti
la ora 16:00, fiind întâmpinată, într-o atmosferă de mare sărbătoare, de către
autorităţi, cler, elevi, invalizi, orfani, văduve de război, gărzi de onoare. Sicriul
a fost depus la Biserica "Mihai Vodă" (situată pe dealul cu acelaşi nume),
pentru pelerinajul publicului, pe întreaga durată a zilei de 16 mai 1923.
În ziua de 17 mai, fiind ziua Înălţării Domnului Iisus Hristos, înscrisă în
calendarul Creştin Ortodox, pe întreg teritoriul ţării se serba Ziua Eroilor. Disde-dimineaţă, un public numeros a umplut străzile capitalei, îndreptându-se spre
Biserica "Mihai Vodă", pentru a însoţi cortegiul cu Eroul Necunoscut spre locul
de veci din Parcul Carol 1.
După slujba religioasă, oficiată de Episcopul Militar Teculescu, împreună
cu alţi preoţi şi finalizată cu "Veşnica Pomenire", sicriul cu osemintele Eroului
Necunoscut, purtat de aceiaşi cavaleri ai Ordinului "Mihai Viteazul", care-1
coborâseră din tren în Gara de Nord (locotenentul-colonel infanterist
Marinescu, locotenentul-colonel artilerist Ionel Dragalina, maiorul de cavalerie
Niculescu şi căpitanul de vânători de munte Anton Teodorescu, având în spate
patru plutonieri decoraţi cu Medalia "Virtutea Militară", clasa 1) a fost aşezat pe
afetul de tun ce aştepta în faţa bisericii, împodobit şi învăluit în tricolor.
Concomitent, trupele au dat onorul, iar muzica a intonat "Imnul Sacru".
Cortegiul s-a deplasat spre Parcul Carol I pe străzile: Mihai Vodă, Calea
Victoriei, Bulevardul Carol I, Splaiul Domniţa Bălaşa, Bulevardul Regina
Maria, Strada 11 Iunie.
În întâmpinarea Eroului (Soldatului) Necunoscut a sosit Regele Ferdinand
I, însoţit de întreaga familie. Regele l-a salutat cu buzduganul dăruit de
locuitorii capitalei, timp în care regina s-a închinat, privind coşciugul cu ochii
înlăcrimaţi.

În acordurile corului de elevi de la Seminarul "Nifon", ceremonia
religioasă din parc a fost susţinută de Mitropolitul Primat, Miron Cristea
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(patriarh după 1925) şi de Mitropolitul Moldovei, Pimen, înconjuraţi de
Episcopul Triteanu de Roman, Episcopul Ilarie Teodorescu al Constantei,
Episcopul Militar Justin Teculescu şi de un numeros cler.
La sfârşitul slujbei religioase, Regele Ferdinand a rostit un memorabil
discurs, impresionând profund asistenţa:
"Cu cununi de laur erau întâmpinaţi în vechime biruitorii sub arcuri de
triumf şi tot cu cununi de laur se cinsteau mucenicii credinţei mântuitoare.
Cununa de laur ce-ţi aduce întâiul Rege al României Mari, ţie ostaşului fără
nume, care întrupezi, de acum şi până în veac, jertfa sutelor de mii de vieţi
închinate pe altarul patriei pentru mărirea şi unitatea naţională, este şi cununa
muceniciei şi cununa biruitorului. Toată suflarea românească, în clipa aceasta,
îşi îndreaptă gândurile patriotice spre tine, simbolul jertfei şi al vitejiei; toţi
ochii lăcrămează, toate inimile bat, acum, pentru cei iubiţi ai lor, cari, singuri
sub cerul lui Dumnezeu, sau în vitejia luptelor au închis ochii departe de orice
mângâiere. Iar înaintea locaşului tău de veci se închină azi, cu adâncă
recunoştinţă, Ţara întreagă, căci fără nume fiind eşti al neamului întreg."
Regele Ferdinand I a decorat apoi Eroul Necunoscut cu Medalia de aur
"Virtutea Militară", clasa 1, aşezând-o la mijlocul sicriului, între cască şi lauri.
Ion Brătianu, preşedintele Consiliului de Miniştri, i-a adus omagiul guvernului.
În cadrul aceleiaşi ceremonii, Eroului Necunoscut Român i-au conferit distincţii
de onoare S.U.A., Franţa, Anglia, Italia, Belgia. Clerul bisericesc a oficiat
"Veşnica Pomenire". Au urmat două minute de reculegere (aşa s-a procedat pe
tot cuprinsul ţării, ca un suprem omagiu şi adânc respect închinat maselor de
anonimi români care s-au jertfit pentru o cauză sfântă).
Eroul Necunoscut a fost coborât în mormânt cu ajutoul unor frânghii roşii
din mătase de către cei patru cavaleri ai Ordinului "Mihai Viteazul", timp în
care muzica intona "Imnul Sacru", iar tunurile din turnul lui Vlad Ţepeş au tras
1O1 salve, onorând jertfa supremă a celui ce avea să simbolizeze de acum
înainte eroii patriei. S-au depus coroane de flori din partea românilor şi
ambasadelor statelor aliate. Ceremonia înhumării Eroului (Ostaşului)
Necunoscut s-a finalizat cu defilarea prin faţa mormântului a trupelor, a regelui
şi a tuturor oficialităţilor.
Finalul ceremoniei (ora 13:30) a oferit asistenţei un tablou zguduitor, prin
a sa înduioşare: o văduvă însoţită de cele trei fiice orfane de război s-au
apropiat de groapă şi au depus flori pe mormântul Eroului Necunoscut,
îngenunchind, plângându-şi soţul şi tatăl, înmuind ochii asistenţei cu lacrimi de
durere.
La sfârşitul solemnităţii, rămânea în Parcul Carol I (redenumit Parcul
Libertăţii în perioada anilor 1950-1990) Mormântul Eroului Necunoscut, ce
simbolizează eroismul anonim, eroismul celor mulţi, o criptă acoperită cu o
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lespede de piatră decorată cu sculpturi florale, încrustată cu unul dintre cele mai
frumoase epitafuri scrise vreodată pe o piatră de mormânt:

t AICI DOARME t
FERICIT ÎNTRU DOMNUL
OSTAŞUL NECUNOSCUT
SĂVÂRŞIT DIN VIAŢĂ
ÎN JERTFA PENTRU UNITATEA
NEAMULUI ROMÂNESC.
PE OASELE LUI ODIHNEŞTE
PĂMÂNTUL ROMÂNIEI ÎNTREGITE.
= 1916-1919 =
Textul aparţine istoricului Nicolae Iorga. Ansamblul funerar a fost
executat în 1927 după planurile sculptorului Emil Willy Becker. O flacără
osemintele eroului necunoscut.

Elevul Amilcar Săndulescu, "fiul" Eroului (Ostaşului) Necunoscut, a
terminat anul şcolar ca elev fruntaş şi şef al clasei a 2-a. Conducerea Liceului
"D. A. Sturdza" 1-a recompensat cu un sejur la Marea Neagră , trimiţându-1 în
Staţiunea Techirghiol. Spre profundul regret al celor care I-au cunoscut, elevul
Amilcar Săndulescu s-a înecat în Lacul Techighiol, în după-amiaza zilei de 28
iulie 1923. La miezul nopţii valurile I-au aruncat pe mal. A fost adus şi
înmormântat, cu mare durere, în Cimitirul Sineşti din oraşul Craiova.
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Compozitorul 1. Vlăduţă, inspector general al Muzicilor Militare, a creat
Imnul Eroului Necunoscut, pe versurile Zoiei Angelescu din laşi.
Simbolul eroismului naţional, Eroul Necunoscut a fost strămutat la
Mărăşeşti, în 1959. În baza Hotărârii Guvernului nr. 666 din 20 septembrie
1991, Eroul Necunoscut a fost exhumat şi, pentru o luna, a fost depus în
interiorul Mausoleului de la Mărăşeşti, lângă sarcofagul generalului Eremia
Grigorescu. A fost readus în Bucureşti, în Parcul Carol [, în ziua de 26
octombrie 1991.
La 25 noiembrie 2006 a avut loc ceremonia strămutării Mormântului
Eroului Necunoscut la locul originar, din 1923, pe esplanada din faţa actualului
Memorial al Eroilor Neamului.
Mormântul Eroului Necunoscut a devenit locul naţional de pelerinaj şi de
reculegere în memoria celor 225.000 de români care s-au jertfit pentru
întregirea neamului.
În luna aprilie 2014, Muzeul Militar Naţional din Bucureşti a început un
periplu prin ţară cu Expoziţia «Eroul Necunoscub). Primul judeţ beneficiar al
acestei excepţionale expoziţii a fost Prahova, apoi au urmat Vâlcea, Hunedoara,
Timiş şi altele.
Mormântul Eroului Necunoscut este în prezent clasat ca monument istoric
de importanţă A, cod LMI.
Cu prilejul Zilei Eroilor şi al altor sărbători naţionale şi religioase avem
obligaţia morală să-i pomenim pe străbunicii, bunicii şi părinţii noştri,
participanţi la luptele de apărare a gliei strămoşeşti.

Bibliografie:
1. Valeria Bălescu, Eroul necunoscut, Editura Militară, Bucureşti, 2005.
2. Constantin Chiper, Eroul necunoscut, Revista Plăieşii, A.N. Cultul Eroilor
"Regina Maria" Suceava, nr. 6, octombrie 20 14.
3. Florian Tucă, Gheorghe Cristache, Altarele Eroilor Neamului, Editura
Europa Nova, Bucureşti, 1994, p. 43, 44.
4. Mormântul Ostaşului Necunoscut, în "România Eroică", nr. 1(58) - serie
nouă, p. 46.
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ASPECTE PRIVIND ORGANIZAREA CHESTURII DE
POLIŢIE BACĂU ÎN PERIOADA 1929-1937
Drd. Valentin IOAN
Aspects on the Organization ofthe Bacau Police Headquarters
between 1929-1937
Abstract
The Bacau Police Headquarters has been part of the externa! units from the
General Directorate of Police since 1929. It had, in its structure, an administrative
police oftice, a judicial police oftice and a security oftice, each headed by a police
ofticer. In Bacau, the Headquarters included police commissariats, and in the county
the most important were operating in Tg. Ocna, Moinesti, Comanesti and Slanic
Moldova. The duties of the Headquarters include: ensuring the measures of public
order on public roads and in crowded areas, institutional guarding, detection of state
security offenses, as well as supervision of foreign people. Through this fonn of
organization of the institution, it was actually intended to ensure a safe climate for
citizens, defense of national interests, sovereignty and territorial integrity.
Keywords: organization, ofticer, infonnation, police, guard

Chestura de

Poliţie Bacău

a

făcut

parte din

unităţile

exterioare ale

Direcţiei Generale a Poliţiei. În oraşul Bacău, aceasta s-a înfiinţat în urma Legii

pentru organizarea Poliţiei Generale a Statului din 1929. Astfel, în municipii şi
oraşe serviciile de poliţie erau organizate în chesturi, conduse de un chestor şi
ajutat de un secretar, iar în oraşele reşedinţă de judeţ erau organizate în poliţii
conduse de un şef de poliţie ajutat tot de un secretar. Pe lângă acestea funcţiona
câte un detaşament de gardieni publici 1• Corpul gardienilor publici avea în
subordine posturile de pază-constituite din unul sau mai mulţi gardieni, secţia
de gardieni- alcătuită din mai multe posturi şi detaşamentul de gardieni, care
cuprindea secţiile de gardieni din oraşele aceluiaşi jud
Chesturile de poliţie aveau în structura lor câte un birou de poliţie
administrativă, un birou de poliţie judiciară şi un birou de siguranţă, conduse de
către un comisar, iar poliţiile din oraşele reşedinţă de judeţ erau formate din
două birour: biroul siguranţei şi biroul poliţiei administrative şi judiciare 3 .

ee.

Confonn art. 130 din Legea pentru organizarea Poliţiei Generale a Statului din iulie 1929,
gardianul public era agent de poliţie şi în mod excepţional ofiţer de poliţie judiciară numai în
ceea ce priveşte constatarea contravenţiilor flagrante.
2
Lazăr Cârjan, Istoria poliţiei române de la origini şi până în 1949, Editura Vestala, Bucureşti,
2000, p. 239-240.
3
"Monitorul Oficial" nr. 159 din 21 iulie 1929, f. 5430.
1
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Serviciile exterioare ale chesturilor şi poliţiilor din reşedinţele de judeţ erau
comisariatele poliţieneşti de circumscripţie, al căror număr era stabilit prin lege
pentru fiecare localitate. Fiecare comisariat era condus de un comisar, care era
subordonat direct chestorilor sau şefilor de poliţie. Astfel, chesturile de poliţie
transmiteau prin intermediul inspectoratelor regionale 4 toate informaţiile şi
datele către Direcţiunea Generală, unde era centralizată întreaga activitate a
poliţiei 5 • Din anul 1929, Poliţia Bacău a devenit Chestură, denumire care a fost
păstrată până în anul 1938 când a redevenit Poliţie 6 . În perioada 1929-1933 la
conducerea acesteia se afla chestorul Gh. Rânzescu care a venit de la Brăila
unde a fost prefect fiind urmat de Simion Necşulescu, D. Fălticeneanu,
Constantin Antonescu şi în cele din urmă de chestorul S. Muscalu.
În anul 1929, Chestura de Poliţie Bacău avea un efectiv de 8 comisari, 10
comisari-ajutori, 8 agenţi de poliţie administrativă, 8 agenţi de poliţie judiciară,
8 detectivi, 1 sub-şef de birou, 1 şef de detaşament al gardienilor, 3 şefi de
secţie de gardieni şi 80 de gardieni publici 7• Detaşamentul de gardieni de pe
lângă Chestura Bacău era condus de Antohi Ioan ajutat de cei trei şefi de secţie
Corban Vasile, Târnoveanu Ioan, şi Volcescu Dumitru8 . Pentru îndeplinirea
atribuţiilor de pază dar şi a celorlate îndatoriri de poliţie, gardienii publici se
aflau la dispoziţia autorităţilor poliţieneşti de care aparţineau.
Conform Legii pentru organizarea Poliţiei Generale a Statului din 1929
şi anexei Tabela C2, Chestura Poliţiei Bacău avea în subordine 3 circumscripţii
de poliţie, câte un comisariat de poliţie la Moineşti şi Tg. Ocna, iar la
Comăneşti un centru de siguranţă. În anul 1933, Chesturii Bacău i s-a
subordonat ~i ~omisariatul de Poliţie Slănic Moldova, an când această aşezare a
devenit oraş 0 • In perioada 1930-1933, pe lângă Chestură, au mai fost organizate
patru secţii ale detaşamentului de gardieni publici în localităţile Comăneşti,
Moineşi, Slănic Moldova şi Tg. Ocna. Comisariatul de Poliţie Moineşti era
condus de comisarul şef Victor Popovici care avea în subordine doi comisari
ajutori, un agent administrativ şi un detectiv. Pe lângă acest comisariat îşi
desfăşurau activitatea de ordine publică un şef de secţie de gardieni şi 9 gardieni
publici 11 • Comisariatul de Poliţie Comăneşti era condus de comisarul Enescu
Inspectoratele Regionale de Poliţie îşi aveau reşedinţele în Bucureşti, Iaşi, Cluj, Chişinău,
Craiova conform art.32 din Legea pentru organizarea Politiei Generale
a Statului din iulie I929.
5
Adrian Pohrib, Din Istoria Politiei Române. Politia oraşului Galati intre anii I 832 şi I 949.
Istoric şi documente. Editura Agaton, Galaţi, 2003, p.lll.
6
Arhivele Naţionale Bacău, fond Prefectura Bacău, d. 167/1943, f.99.
7
Grigorovici Grigore, Bacău/ din trecut şi de azi, Tipografia Primăriei Municipiului Bacău,
1933, p. 115.
8
Arhivele Naţionale Bacău, fond Poliţia Bacău, d. 8/1933, f. 8-9.
9
Idem, d.10/1937, f.32.
10
Idem, fond Prefectura Bacău, d. 204/1943, f. 100.
11
Idem, fond Comisariatul de Poliţie Moineşti, d. 111929, f. 15v.
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Ioan 12 , iar la conducerea comisariatului Tg. Ocna se aflaM. Dabija alături de
cei 20 de gardieni publici. De remarcat faptul că Victor Popovici a fost decorat
cu "Medalia Jubiliară Carol 1" (1907), "Avântul Ţării" (1913) şi Ordinul
"Coroana României"(1929). De asemenea, comisarul Gavriliu Ioan a fost
decorat şi el cu "Medalia Jubiliară Carol 1" (1907), "Avântul Ţării" (1913),
când a luat parte la Campania din Bulgaria cu Regimentul 17 Obuze, şi cu medalia
"Bărbăţie şi Credinţă clasa 1" când a luat parte la campania din 1916-1918 13 •
Chestura de poliţie avea atribuţii într-un municipiu sau într-o comună, dar
şi în staţiile C.F.R. şi în punctele de trecere a frontierei. Aceste atribuţii erau
îndeplinite de către comisariatele şi detaşamentele de poliţie. Principalele
activităţi desfăşurate de Chestură erau: paza oraşului, asigurarea măsurilor de
ordine publică pe drumuri, în pieţe, gări, târguri, verificarea şi monitorizarea
hotelurilor, descoperirea infracţiunilor de drept comun şi a celor împotriva
siguranţei statului, evidenţa populaţiei, inclusiv a persoanelor de altă
naţionalitate aflate în trecere sau cu domiciliul permanent în ţară. Gardienii
publici efectuau activităţi de pază pe teritoriul urban al judeţului, întocmeau
centralizatoare referitoare la numirea, încadrarea şi avansarea personalului şi
dotarea acestuia cu echipament şi armament. Gardienii publici purtau uniforme
formate din pantaloni, veston, manta, bluze din pânză, flanelă, cizme, bocanci,
centiron de port şi chipiu 14 . În ceea ce priveşte armamentul, acesţia foloseau
pistoale de tip "Browning", însă numărul acestora era destul de redus din cauză
că în bugetele anuale erau alocate sume mici pentru achiziţionarea lor. Pentru
paza oraşului au fost înfiinţate posturi fixe şi mobile. Posturile fixe funcţionau
la Banca Naţională, şi la alte instituţii ale statului. Acestea funcţionau atât ziua,
cât şi noaptea, serviciul gardienilor desfăşurându-se în două schimburi a câte 12
ore fiecare. Posturile mobile au fost repartizate la oraş pentru a asigura paza
15
publică. Salariile gardienilor erau plătite de Ministerul de Inteme şi din
bugetul Primăriei Bacău. De remarcat faptul că pentru a deveni gardieni publici
aceştia trebuiau să îndeplinească următoarele criterii: să fie cetăţean român cu
vârsta cuprinsă între 23 şi 30 de ani, să aibă satisfăcut stagiul militar cu grad de
caporal sau sergent, să deţină certificat de bună purtare, să aibă o constituţie
robustă şi să fi absolvit cursurile şcolii de poliţie ştiinţifică secţia a III-a.
Anumite articole ale Legii pentru organizarea Poliţiei Generale a
Statului din iulie 1929 prevedeau faptul că dreptul de reglementare în materie
de poliţie comunală aparţinea autorităţilor comunale, iar executarea măsurilor
de aplicare a regulamentelor şi ordonanţelor se realiza prin ofiţeri şi agenţi de
poliţie. Primarul sau reprezentanţii săi legali erau îndreptăţiţi să solicite poliţiei
administrative executarea măsurilor care asigurau aplicarea regulamentelor şi
Idem, fond Poliţia Bacău, d. 8/1933, f. 37.
Idem, fond Comisariatul de Poliţie Moineşti, d. 2/1931, f. 11 O.
14
ldem, d. 1/1929, f.49.
15
Arhivele Naţionale Bacău, fond Poliţia Bacău, d. 8/1933, f. 36.
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ordonanţelor comunale 16• În cazul în care organele de poliţie nu îşi îndeplineau
atribuţiile, primarul putea să îi reclame la Direcţia Generală a Poliţiei, iar
aceasta din urmă îi trimitea în faţa Comisiei de Disciplină. Jandarmii la rând~l
lor, aveau obligaţia de a supraveghea şi susţine organele de poliţie comunală. In
multe cazuri, misiunile jandarmilor s-au suprapus cu misiunile poliţiei, o
delimitare a atribuţiilor specifice realizându-se abia între anii 1929-1934.
Prin Decizia nr. 12970 din anul 1937, are loc o nouă organizare a
Chesturii de Poliţie Bacău în fruntea căreia se afla detaşat chestorul de poliţie
Muscalu Sisoe de la Inspectoratul de Poliţie Chişinău care înlocuia pe chestorul
de poliţie Constantin Antonescu care la rândul său a fost detaşat la Siguranţa
Generală din capitală. Chestorul Muscalu afirma la venirea sa la conducerea
Chesturii Bacău: "am venit la Bacău- călăuzit de un singur gând, de o singură
linie de conduită, aceea de a asigura liniştea în orice împrejurare. În cadrul
dispoziţiunilor organelor superioare şi a colaborării cu celelalte autorităţi
poliţieneşti, voi şti să găsesc calea pentru a impune un permanent respect al
legii şi a ideii de ordine. Graţie concursului larg şi neprecupeţit al d-lui prefect
Cristoveanu s-a hotărât dublarea numărului de gardieni, întrucât serviciul de
pază al oraşului, cu actualul efectiv, este cu totul insuficient pentru satisfacerea
cerinţelor actuale. De asemenea, din cauza marii întinderi teritoriale a
municipiului, e absolută nevoie de o descentralizare a serviciilor chesturii prin
crearea unor circumscripţii de fiecare cartier... e nevoie de un mijloc rapid
pentru transportul oportun al echipelor de poliţie. Voi avea tot concursul
colaboratorilor mei, cărora nu le cer decât conştiinciozitate şi disciplină" 17.
Noua organizare a Chesturii avea să fie formată din birouri, secţiuni şi 4
circumscripţii poliţieneşti astfel:
Biroul administrativ condus de comisarul Caravasile Nicolae care
supraveghea şi controla activitatea şi lucrările pe linie administrativă. Această
ramură a poliţiei administrative apăra libertatea, proprietatea şi siguranţa
persoanelor, a drepturilor recunoscute prin Constituţie şi legi organice, prevenea
infracţiunile 18 , oferea asistenţă în conformitate cu principiile de ocrotire socială
şi veghea la menţinerea ordinii publice. Tot în cadrul acestui birou se
înregistrau toate ordonanţele primite de la prefectură. Pe lângă aceste activităţi,
biroul avea atribuţii şi la serviciile privind personalul, paşapoartele, permisele
de port armă şi la casierie.
Secţia arhivei şi registraturii generale era condusă de un funcţionar cu
grad inferior şi ajutat de doi gardieni publici.
Secţiunea
executări civile şi proceduri, circulaţie
şi
poliţia
moravurilor era condusă de comisarul ajutor Lupaşcu Romeo ajutat de agenţi
16
17

18

Legea pentru organizarea Poliţiei Generale a Statului din iulie 1929.
"Bacăul", anul XV, No. 808 122 martie 1937.

Vasile Bobocescu, Momente din Istoria Ministerului de Interne, Editura Ministerului de
Interne, Bucureşti, 2002, p. 174-175.
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şi gardieni publici. Poliţia moravurilor sprijinea organele sanitare atunci când
era nevoie, supraveghea persoanele străine sosite în localitate care practicau
prostituţia şi locuinţele celor care se ocupau cu astfel de activităţi ilegale. Pe
linie de circulaţie aceştia verificau şi numerotau vehiculele, eliberau permisele
de circulaţie ş.a.
Biroul Populaţiei era condus de comisarul Paraschiv Simion şi avea în
subordine personalul alocat de Primăria Municipiului Bacău şi avea atribuţii de
a supraveghea şi coordona conform legilor speciale întreaga mişcare a
populaţiei stabile sau flotante din cuprinsul Chesturii.
Biroul Mobilizări era condus de comisarul ajutor Filipescu Vasile ajutat
de 3 gardieni publici şi doi agenţi.
Biroul Judiciar era condus de comisarul şef O. Constantin care
supraveghea buna funcţionare a cercetărilor şi operaţiunilor judiciare. Acesta
era împărţit în secţia urmăriri, secţia executări, mandate şi arest. Ofiţerii şi
agenţii acestui birou constatau orice infracţiune, respectând toate prevederile
procedurii penale. Totodată, biroului îi revenea şi sarcina de a executa măsurile
ordonate de justiţie, potrivit legilor, contra persoanelor şi bunurilor. Tot din
acest birou făcea parte şi secţia identificări, iar fotograf era chiar şeful biroului
ajutat de un gardian public.
Biroul de Siguranţă îl avea ca şef pe secretarul de poliţie Sergiu Vasile
care era ajutat de 2 agenţi. Acest birou culegea, instrumenta şi aducea la
cunoştinţa autorităţii superioare indiciile privitoare la fapte sau stări de fapt
contrare ordinii şi siguranţei statului.
Municipiul Bacău era împărţit în patru circumscripţii fiecare având o
anumită competenţă teritorială.
Circumscripţia
Circumscripţia

I de Poliţie condusă de comisarul şef Caravasile Nicolae.
II de poliţie condusă de comisarul şef Paraschiv Simion cu

sediul la Chestura de Poliţie Bacău.
Circumscripţia III Poliţie condusă de comisarul şef Olaru Gheorghe.
Circumscripţia IV Poliţie avându-1 ca şef pe comisarul D. Ştefan ajutat de
comisarul ajutor delegat Zisu Gheorghe 19 • În urma ordinului telegrafic nr.
14883 din 01.06.1937 transmis de Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi către
Chestura Poliţiei Bacău prin care se menţiona vizita preşedintelui Republicii
Polone în România, se impune realizarea unui plan de măsuri care să fie
executat cu cea mai mare vigilenţă. 20 În 4 iunie 193 7 a avut loc o întâlnire între
chestorul S. Muscalu şi maiorul Alexandrescu Alexandru comandantul Legiunii
de Jandarmi Bacău în urma căreia au fost trasate măsuri de ordine şi siguranţă
publică pe raza judeţului Bacău în special în gările din Bacău, deoarece în data
de 7 iunie urma să treacă trenul 21 cu preşedintele Republicii Polone. Pentru
19

20
21

Arhivele Naţionale Bacău, fond Poliţia Bacău, d. 9/1937, f. 1-5.
Idem, d.l4/1937, f. 90.
Ibidem, f. 87.
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această misiune cei doi conducători ai structurilor de ordine si siguranţă publică
au reuşit să mobilizeze un număr de 260 de jandarmi, 11 ofiţeri de poliţie, 20 de
agenţi şi 40 de gardieni. Acest efectiv era repartizat astfel: în gara din Bacău se
aflau câţiva poliţişti şi 30 de jandarmi, în gara din Fântânele erau un plutonier
major şi 1Ojandarmi, în gara din Valea Seacă se aflau un plutonier major şi şase
jandarmi, în gara Buzdugan erau un plutonier major cu şase jandarmi, în gara
Răcăciuni un plutonier major cu 1Ojandarmi, iar în zona lucrărilor de artă erau
mobilizaţi 32 de jandarmi. Pentru supravegherea podurilor din apropierea
gărilor erau desemnaţi 60 de jandarmi, iar pentru fiecare kilometru de cale
ferată patrulau câte 2 jandarmi22 . Cu 12 ore înainte de trecerea trenului cu
preşedintele Republicii Polone, atât la sosire, cât şi la plecare se făcea o percheziţie
în toate colţurile gărilor, inclusiv în ghivecele cu flori şi pasajele pietonale.
Chestura de Poliţie Bacău a trimis pentru această misiune personal din
cadrul Biroului de Siguranţă şi agenţi de la Biroul Judiciar şi Administrativ,
pentru a verifica prezenţa şi activitatea unor suspecţi. Aceştia au început să
controleze toate hotelurile, hanurile, cafenelele şi alte locuri publice
identificând toate persoanele străine din localitate şi aduceau la sediul Chesturii
de Poliţie orice suspect care era verificat cu privire la motivele prezenţei în
localitate şi actele de identitate. Personalul Biroului Judiciar ajutat de gardieni
publici şi jandarmi a efectuat razii în cuprinsul oraşului în special în cartierele
gării şi fabricilor, ridicând şi trimiţând la sediul chesturii pe toţi vagabonzii. O
altă măsură era instalarea posturilor fixe unde îşi desfăşurau activitatea un
gardian şi un jandarm. Posturile se aflau la fiecare barieră a oraşului pentru a
identifica vehiculele şi persoanele care vor intra sau ieşi din oraş. Toate aceste
verificări se făceau în fiecare zi până după întoarcerea trenului în Polonia.
Măsurile de pază pe peronul Gării se luau de ofiţerii Chesturii Bacău cu 6 ore
înainte de sosirea trenului. 23 La sosirea trenului Prezidenţial compania de
onoare se afla în dreapta pe peron. În mijloc era un loc în formă de pătrat rezervat
pentru oficiali, în stânga elevi aduşi de la şcoli, iar în spatele lor ceilalţi invitaţi.
Începând din iulie 1929 prin Legea asupra organizării Poliţiei Generale a
Statului Chestura de Poliţie Bacău a cunoscut o nouă formă de organizare în
care se specificau în mod clar atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui birou
aducându-se astfel un aport considerabil la menţinerea ordinii şi siguranţei
publice în judeţul Bacău. Totodată, conform principiilor şi prevederilor
exprimate de această lege, se impunea numirea în funcţiile de conducere a unui
ofiţer competent, cu studii superioare, foarte bine pregătit.
Observăm faptul că această lege s-a bazat pe principii moderne care au
dus la unificarea aparatului poliţienesc, unde se punea accent pe formarea şi
specializarea continuă a personalului.

22
23

Ibidem, f. 81.
Ibidem.
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POLIŢIA ORAŞULUI BUZĂU ŞI PROBLEMA

REFUGIA ŢILOR DIN BASARABIA ŞI NORDUL
BUCOVINEI DE ÎN ANUL 1940
Drd. Anca-Elena PORORO
Buzau City Poli ce and the Issue of Refugees
from Bessarabia and North Bukovina in the Year 1940
Abstract
With this material, the author aims to shed light on the actions undertaken by the
police in the city of Buzau, after 28 June 1940, when Romania is put in a position to
yield to the Soviet Union, Bessarabia and Northen Bukovina.
After setting the places for refugees, they had to check whether the repatriates
were present in that asigned place and to monitor them permanently. The refugees were
questioned, the information provided was necessary to determine how the refugee
population in the two provinces went and which was the communist's attitude towards
it. The Police also indicated for further research the suspects with fake documents or
who were crossing the border fraudulently.
Keywords: police, refugees, Bessarabia, Northern Bukovina, informative notes,
espionage

28 iunie 1940 este data când România este

pusă

în

situaţia

de a ceda

fără

luptă Basarabia şi nordul Bucovinei. În fapt, anexarea Basarabiei era
menţionată încă din protocolul adiţional secret al Pactului Ribbentrop-Molotov
dintre Germania şi URSS, semnat la data de 23 august 1939. URSS nu a
recunoscut niciodată Unirea Basarabiei cu România din 27 martie/9 aprilie
1918 şi a aşteptat momentul potrivit pentru a solicita înapoierea acesteia.
Ultimatumul din 26 iunie 1940 arată cinismul sovieticilor care au cerut şi
transmiterea părţii de nord a Bucovinei, ca o "despăgubire" pentru "dominaţia
de 22 de ani a României în Basarabia" 1•
Prin nota ultimativă sovietică din noaptea de 27 iunie 1940, se cerea ca în
termen de 4 zile să se evacueze armata română şi instituţiile din Basarabia şi
Bucovina.
Acceptarea ultimatului URSS de către guvernul român este una extrem de
controversată. "Rezistenţa chiar dacă nu avea sorţi de izbândă reprezenta o
1

Ioan Scurtu (coordonator), Gheorghe Ionescu, Eufrosina Popescu, Doina Smârcea, Istoria
României între anii /9/8-1944. Culegere de documente, Bucureşti, Editura Didactică şi
Pedagogică, 1982, p. 408.
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valoare morală deosebită, demonstrând că guvernanţii români nu au abandonat
pe fraţii basarabeni şi bucovineni" 2•
Luate prin surprindere de rapiditatea cu care s-au produs lucrurile,
autorităţile române au stabilit "în grabă măsuri administrative vizând evacuarea
celor două provincii; totodată, s-a cerut armatei române să se retragă în ordine
şi să nu răspundă cu foc, chiar dacă ar fi provocată" 3 . Pentru ca evacuarea să se
desfăşoare în condiţii optime, organele competente: poliţie, armată,
jandarmerie, au avut o bună colaborare şi un rol important în retragerea,
controlul şi supravegherea refugiaţilor.
Prin acţiunile întreprinse, poliţia buzoiană a fost de un real folos în
rezolvarea problemei refugiaţilor. Din comisia pentru trierea refugiaţilor
basarabeni şi bucovineni, constituită pe lângă Prefectura judeţului Buzău,
făceau parte şi reprezentanţi ai Poliţiei, comisarul Sava Dumitrescu şi comisarul
ajutor Dimitriu Amilcar4 • Rolul acestora era de a cerceta fiecare refugiat în
parte, de a le lua declaraţii cu privire la aspectele petrecute cu ocazia evacuării.
Informaţiile furnizate erau necesare pentru stabilirea modului cum a decurs
refugierea populaţiei româneşti din Basarabia şi nordul Bucovinei.
Comandantul Poliţiei din Buzău trebuia să raporteze permanent către
Inspectoratul Regional de Poliţie Bucegi-Bucureşti măsurile luate, dacă s-au
fixat localităţi pentru cartiruirea refugiaţilor şi care sunt acestea, numele lor.
Dacă printre ei se aflau şi poliţişti, se comunica numele lor, gradul, localitatea
de unde veneau şi numărul membrilor familiei.
Totodată, poliţia buzoiană transmitea adrese către poliţii şi posturi de
jandarmi, prin care se anunţa stabilirea domiciliului de către comisia de triere,
în diferite localităţi, a cetăţenilor repatriaţi din Basarabia şi nordul Bucovinei.
Autorităţile trebuiau să comunice dacă repatriaţii s-au prezentat în acea
localitate şi să-i supravegheze permanent.
Cei dintâi care au suferit de pe urma noului regim din Basarabia şi
Bucovina au fost poliţiştii, funcţionarii, preoţii, învăţătorii. Foştii angajaţi ai
statului român, găsiţi la posturi în momentul ocupării, au fost menţinuţi şi chiar
obligaţi să presteze serviciul fără a li se plăti salariul, doar un avans. Excepţie
făceau poliţiştii rămaşi în teritoriul ocupat, care nu numai că nu au mai fost
reprimi ţi în slujbă, ci "au fost arestaţi şi trimişi în interiorul Rusiei" 5• Şeful
poliţiei române din Basarabia, Simionescu, a fost împuşcat de către un
Constantin 1. Stan, 1940. Drama românilor din Basarabia şi Bucovina de Nord, Buzău,
Editura Vega Prod 94', 2006, p. 22.
3
Ioan Scurtu, Dumitru Almaş, Armand Goşu, Ion Pavelescu, Gheorghe 1. Ioniţă, Istoria
Basarabiei de la începuturi până în 1944, Bucureşti, Editura Europa Nova&Tempus, 1994, p.
291.
4
Arhivele Naţionale Buzău, fond Poliţia oraşului Buzău, d. 23/1940, f. 65.
5
Idem, d. 20/1940, f. 124.
2
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subaltern6 • Un agent de poliţie din Cetatea Albă, Grigore Tutuniuc, a fost
executat de către organele N.K.V.D.-ului, pentru că nu a vrut să reconstituie
anumite registre care fuseseră arse la evacuare, motivând că "a depus jurământ
la intrare în serviciu, statului român" 7•
Din ordinul ministrului de Interne, generalul David Popescu, personalul
de poliţie din teritoriile cedate a fost întrebuinţat pentru a dubla posturile de
trecere înfiinţate pe frontiera româno-rusă. Alţi poliţişti refugiaţi au fost
transferaţi în instituţii din întreaga ţară. La Poliţia oraşului Buzău au fost
repartizaţi din Chişinău Ioan Vântuleac - şef secţie 8 , agent Ioan Cal ancea şi
gardian public Marin Constantinescu, din Tighina agent Gheorghe Andronic,
din Orhei registrator-arhivar Teodor Cristescu, din Cetatea Albă comisarii:
Clement Rădulescu, Dimitrie Amilcar, Dumitru Bogdan, agenţii: Ioan Popescu,
Vasile Marcu, Agapie Gluşco şi Sofia Auraru în funcţia de registrator-arhivar,
din Hotin comisarul Grigore Popescu, din Cernăuţi Ioan Vâja- şef secţie 9 •
Rapoartele poliţiei reflectă situaţia dramatică din Basarabia şi nordul
Bucovinei, după ocuparea acestora de către trupele sovietice.
Şeful Poliţiei Buzău Mihail Roşeţeanu consemna faptul că, în ziua de 28
iunie, la Chişinău, funcţionarii instituţiilor de stat au fost înştiinţaţi să părăsească
localitatea. Însă nu toţi au ştiut că trebuie să se refugieze, unii au făcut-o în ziua
când s-a dat ultimatumul. Cei care rămâneau, încercau să-i convingă să nu plece
făcându-le diferite neajunsuri pentru a-i ţine pe loc. "Evreii şi comuniştii cântau
cântece comuniste, strigau "trăiască Stalin" şi ironizau populaţia ce se
retrăgea" 10 • În judeţul Lăpuşna, problemele provocate de comunişti, jafurile şi
asasinatele erau mai numeroase ca la Chişinău, populaţia românească fiind
nevoită să fugă, până când a ajuns autorităţile militare româneşti în retragere,
care au luat-o sub pază. În judeţul Orhei, situaţia era la fel de tensionată,
comuniştii şi evreii se constituiau în bande şi îi jefuiau pe refugiaţi.
Tot referitor la starea de fapt din Basarabia, după ocuparea de către
URSS, aflăm dintr-o notă informativă a Vasilicăi M. Gheorghiu, fiica lui T.
Columbis, fost comerciant în Chişinău, refugiat şi stabilit în Bucureşti. Aceasta
declara organelor de poliţie că intrarea trupelor în Basarabia a fost primită cu
mare bucurie de evreii din Chişinău, care aveau steaguri roşii în mână şi
înarmaţi cu revolvere, terorizau populaţia civilă sau militară. Populaţia
românească era împiedicată să plece în România. "În prima zi s-a început
arestarea poliţiştilor şi militarilor rămaşi, precum şi a oamenilor politici" 11 •
6

Idem, d. 23/1940, f. 16.
Idem, d. 20/1940, f. 124.
8
Idem- state salarii, d. 1/1940, f. 18 v.
9
Idem, f. 37-37 v.
10
Idem,d.19/1940,f.l45v.
11
Idem, d. 20/1940, f. 55.
7
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Aflat în Cetatea Albă, Sava Dumitrescu, comisar pe lângă Poliţia oraşului
afirma că nu a ştiut nimic despre evacuarea Basarabiei, până în seara
zilei de 27 iunie 1940, când ştirea a fost anunţată la postul de radio Bucureşti la
orele 20.45. Împreună cu alţi colegi a trebui să anunţe pe toţi românii de acolo,
ca în data de 28 iunie 1940 "să-şi expedieze familiile peste Prut, având fiecare
dreptul să transporte două geamantane" 12 •
Căile de comunicaţii erau foarte aglomerate, pe lângă militari şi civili,
trebuiau evacuate materiale şi mijloace precum "arhivă, tehnică militară,
instalaţii, depozite, utilaje" 13 •
În asemenea condiţii, organele de poliţie au realizat o monitorizare atentă
asupra trenurilor cu basarabeni şi a celor militare care treceau prin gara Buzău.
Erau întocmite liste de refugiaţi şi predate Serviciului de Siguranţă din gară,
care urmau să fie înaintate Direcţiunii Generale a Poliţiei.
Astfel, aflăm că în ziua de 29 iunie au sosit în staţia Buzău mai multe
trenuri, extrem de aglomerate, cu sute de refugiaţi din Cernăuţi, Chişinău.
Trenul 602, sosit la ora 520 , avea ca însoţitori agenţii de poliţie Paul Oancea şi
Tănase Dumitru din Chestura Iaşi 14 • În data de 30 iunie a sosit un tren format
din mai multe vagoane de marfă, dar şi 13 vagoane cu refugiaţi din Lăpuşna,
Chişinău şi Ungheni aproximativ 200 de persoane, printre care "Şcoala militară
din Chişinău" 15 •
În data de 1 iulie, la ora 5°0 , a trecut un tren special cu 37 vagoane de
refugiaţi din Basarabia, printre aceştia "se aflau şi 25 poliţişti din Tighina cu
destinaţia Ploieşti" 16 . La ora 7°0 , în trenul accelerat 702 se găseau 172 refugiaţi
basarabeni cu destinaţia Mizil, pentru care s-au luat măsuri privind cazarea
lor 17 • La ora 20 15 a staţionat în gara Buzău, un tren special cu refugiaţi civili din
Bălţi şi Tighina, cu destinaţia Ploieşti. În data 2 iulie, ora 830 , un tren special cu
41 de vagoane cu refugiaţi din Orhei, Tighina şi Chişinău, cu destinaţia Ploieşti.
"În el se află: Poliţia Tighina, Legiunea de Jandarmi Orhei, Centrul 3 instrucţie
jandarmi Chişinău, Spitalul Militar de la Chişinău şi funcţionari civili de la
diferite autorităţi" 18 . În data de 3 iulie, la ora 550 un tren cu 26 de vagoane cu
refugiaţi civili de la Chişinău, pentru Albeşti-Prahova. La ora 6°0 , un tren cu
Buzău,

12

Ibidem, f. 57v.
Constantin 1. Stan, Alexandru Gaiţă, Refugiaţi din Basarabia şi Bucovina de Nord la
Râmnicu Sărat, Buzău şi Mizil (1940-1941)", în "Destin românesc -revistă trimestrială de
istorie şi cultură", an IV, Nr. 14, Chişinău-Bucureşti, 1997, nr. 2, p. 73.
14
Arhivele Naţionale Buzău, fond Poliţia oraşului Buzău, d. 2311940, f. 3.
15
Ibidem, f. 5.
16
Ibidem, f. 14.
17
Ibidem, f. 18.
18
Idem, d. 19/1940, f. 117 v.
13
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circa 150 de refugiaţi din Chişinău, cu destinaţia Ploieşti 19 • În data de 4 iulie,
într-unul din trenuri se găseau 130 de refugiaţi din judeţul Lăpuşna cu destinaţia
Mizil şi comunele Baba Ana şi Breaza, iar în altul, 70 de refugiaţi care mergeau
1a Bucureşt1·20 .
Prin ordinul nr. 10845 A din 27 iulie 1940 al Ministerului de Interne,
Direcţia Administraţiei de Stat, s-a dispus că refugiaţii care veneau din
teritoriile cedate puteau debarca doar în gările de la Brăila, Buzău şi Mizil.
Totodată, se preciza ca în aceste gări să funcţioneze o comisie formată din
minim trei ofiţeri de poliţie.
Astfel, Buzău şi Mizil au fost "gări de primă destinaţie" 21 , unde se
organiza un triaj sever, fiecare refugiat fiind legitimat de organele competente.
Comisiile de verificare din posturile de primă destinaţie erau formate din: doi
delegaţi ai prefecturii, din care un funcţionar refugiat; doi delegaţi ai oraşului;
doi delegaţi ai Crucii Roşii; personal superior poliţienesc; personal de pază
format din jandarmi şi soldaţi în termen. Cu asistenta organelor poliţieneşti,
aceste comisii interogau şi triau refugiaţii, îi înscriau în registre, menţionând
data venirii lor şi domiciliul ales.
Persoanele dubioase erau retinute, iar ceilalţi refugiaţi erau îndrumaţi spre
judeţe din interiorul ţării conform instrucţiunilor date de Ministerul de Interne.
Activitatea comisiei era raportată zilnic către Direcţia Generală a Poliţiei
şi către Direcţia Administraţiei de Stat din Ministerul de Interne.
Conform ordinului nr. 15905 din 7 iulie 1940 al Inspectoratului Regional
de Poliţie Bucegi-Bucureşti, poliţia trebuia să se informeze despre refugiaţii din
Basarabia şi Bucovina, cu privire la modul cum a decurs refugierea şi atitudinea
comuniştilor faţă de refugiaţi. Toate aspectele şi informaţiile culese erau
centralizate şi transmise de şeful Poliţiei Buzău către forul superior.
Dintr-un raport din 29 iunie 1940 al comandantului Poliţiei Buzău aflăm
următoarele fapte: la 28 iunie, un grup de evrei 1-au atacat cu focuri de armă pe
primarul Nicu Flondor al oraşului Cernăuţi. Evreii ar fi scos drapelele roşii şi
fotografia lui Stalin şi au întâmpinat trupele sovietice. Alte grupuri de evrei au
mers la închisoare unde au dat drumul deţinuţilor şi au împuşcat gardienii.
Refugiaţii creştini din trenul de evacuare au fost atacaţi cu focuri de armă, la
plecarea trenului 22 . Şefului Poliţiei M. Roşeţeanu raporta informaţii referitoare
la starea de spirit a populaţiei, care era indignată faţă de comportamentul
evreilor. Evreii ocupaseră toate funcţiile importante: primar al municipiului
Cernăuţi era fotograful Brull, şef de poliţie Beer şi guvernator dr. Pinkersohn
19
20

21
22

Ibidem, f. 126.
Ibidem, f. 137 v.
Idem, d. 37/1940, f. 2 v.
Idem, d. 19/1940, f. 98.
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(avocatul comuniştilor din Basarabia şi Bucovina). Totodată, autorul consemna
faptul că în zilele de 30 iunie şi 1 iulie, evreii erau din ce în ce mai rar printre
călătorii din trenurile care veneau spre Bucureşti.
Tot dintr-un document al Poliţiei oraşului Buzău aflăm despre regimul
umilitor la care au fost supuşi toţi românii prinşi, imediat după ce autorităţile
române au evacuat Cetatea Albă. Au fost arestaţi, "patru zile nu li s-a dat apă"
şi erau păziţi de evrei "foşti negustori de haine vechi" 23 . Armata Roşie a comis
"tot felul de atrocităţi ca răniri, schingiuiri, omoruri, dezastre" contra românilor
rămaşi acolo. În dreptul punctului Ungheni, pe teritoriul sovietic, erau adunaţi
circa 5-6000 români basarabeni, cu bagaje, care doreau să treacă în România.
Armata Roşie şi evreii după ce i-au maltratat, i-au deposedat de tot ce mai
aveau cu ei, lăsându-i doar cu hainele.
De asemenea, în data de 7 iulie 1940, comisarul Daniel Cruţescu raporta
ca urmare a verificării trenului rapid 72, despre un evreu pe nume Karolik din
Cetatea Albă, "primul care a tras cu revolverul în ofiţerii români" 24 •
Abuzurile comise de evrei împotriva basarabenilor şi bucovinenilor nu
au rămas indiferente. Comisarul ajutor D. Bogdan, aflat într-un tren care se
îndrepta spre Ploieşti, a aflat că "un grup de studenţi umblă prin comunele
judeţului Prahova şi când află de vreun evreu ( ... ) îl bat, îl însemnează,
crestându-i urechea stângă" 25 •
La rândul său, agentul de poliţie 1. Popescu, la 11 iulie 1940, care
informează că la podul de la Ungheni pe Prut, se instalase o plasă în care
ajungeau sute de cadavre de români şi ruşi, aduşi de apa Prutului din nordul
Moldovei26 . La aceeaşi dată, comisarul Sava Dumitrescu raporta, din
informaţiile primite de la unii refugiaţi basarabeni găsiţi în gara Galaţi, că
regimul comunist a închis toate întreprinderile comerciale particulare din
Basarabia, cetăţenii se aprovizionau de la cooperative conduse de stat. Acest
fapt a stâmit nemulţumirea evreilor cărora "li s-a luat comerţul din mână" 27 .
Într-o notă din 12 iulie 1940, un agent de poliţie, care făcuse naveta cu
trenul de la Buzău la Galaţi, relata că fusese informat de către un refugiat despre
faptul că ruşii după ocuparea Basarabiei, au transportat copii cu vârsta până la
14 ani în interiorul URSS-ului 28 .
Şeful Poliţiei oraşului Buzău raporta eşalonului superior la data de 16
iulie 1940 că "ruşii din teritoriile ocupate evacuează complet aceste teritorii şi
transportă pe români în interiorul Rusiei. În teritoriul ocupat, alimentele de
23
24

25
26
27

28

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
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primă

necesitate lipsesc aproape cu desăvârşire, viaţa este extrem de scumpă,
iar banii româneşti în URSS nu mai au nicio valoare" 29 .
Într-o notă din 17 iulie 1940, agentul de poliţie 1. Popescu transmitea
şefului poliţiei de Siguranţă Buzău, cazul unui preot care s-a refugiat în
localitatea Şaba colonie, unde sunt francezi şi germani, care I-au sfătuit să se
bărbierească şi să lase rasa preoţească. În Cetatea Albă, în gară, a fost arestat de
sovietici, care I-au dus în sala de aşteptare (unde mai erau vreo 100-150 de
arestaţi). De acolo au fost luaţi şi duşi prin centrul oraşului unde erau instalate
megafoane de la care transmiteau mesaje precum "Locuitori basarabeni, nu vă
mai gândi ţi la România, deoarece nu a mai rămas nimic din ea ( ... ) bântuie
tifosul exantematic, ciumă şi populaţia moare de foame" 30 . De la acelaşi preot
aflăm că la Cetatea Albă un kg de zahăr se cumpăra cu 1200 lei, iar un kg de
pâine cu 350 lei.
Din pricina timpului foarte scurt şi acţiunilor bandelor comuniste de a
împiedica evacuarea bunurilor aparţinând instituţiilor publice, armatei şi cele
personale, cei mai mulţi nu au reuşit să salveze bunurile agonisite. Un raport
din 17 august 1940 al comandantului Poliţiei Buzău M. Roşeţeanu către forul
superior, reflectă situaţia din cele două provincii ocupate de armata roşie.
Informaţiile erau potrivit declaraţiilor făcute de repatriaţii din Basarabia şi
nordul Bucovinei triaţi de Comisia de triere de pe lângă prefectura judeţului
Buzău. "Mica proprietate până la 5 ha pământ şi vie a rămas proprietarului, iar
proprietăţile ce depăşesc această întindere, au fost trecute pe seama statului şi
date în uzufruct momentan ţăranilor lipsiţi de pământ" 31 . De asemenea, averea
mobilă a celor refugiaţi şi care nu mai aveau pe nimeni în localitate, a fost
ridicată şi trecută peste Nistru. Foştii mari proprietari şi comercianţi au fost
depuşi în închisori şi li s-au confiscat banii, bijuteriile sau alte valori.
"Proprietarilor de clădiri din oraşele mari li s-a lăsat o cameră sau două, în
raport cu numărul membrilor familiei, iar restul ela dispoziţia statului" 32 .
Problema refugiaţilor din Basarabia şi nordul Bucovinei a fost luată în
discuţie în cadrul şedinţelor consiliului de colaborare administrativă 33 , constituit
la nivelul oraşului Buzău din prefect, prim-procurorul Tribunalului,
comandantul Legiunii de Jandarmi şi şeful Poliţiei. Deoarece existau
nemulţumiri în rândul acestora din pricina alocaţiei prea mici sau a chiriilor
foarte scumpe, s-a propus ca şeful Poliţiei să găsească o modalitatea ca aceşti
refugiaţi să fie cazaţi "la evrei care să nu le pretindă nici un fel de chirie" 34 .
29
30
31
32
33
34
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Ibidem, f. 122 v.
Instituit în baza deciziei 15280 /27 martie 1931 a Ministerului de Interne.
Arhivele Naţionale Buzău, fond Poliţia oraşului Buzău, d. 20/1940, f. 70.
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În luna iulie 1940, poliţiştilor din ţară li s-a oprit salariul pe o zi, pentru a
veni în ajutorul refugiaţilor poliţişti din Basarabia şi nordul Bucovinei. Din
suma colectată s-au acordat câte 1800 lei pentru şefii de detaşamente, câte 1400
lei pentru şefii de secţii şi câte 800 lei pentru gardienii publici 35 sosiţi de peste
Prut.
Conform ordinului nr. 1789611940 al Inspectoratului Regional de Poliţie
Bucegi, poliţia buzoiană trebuia să urmărească şi să ia măsuri împotriva celor
care încercau să primească ajutoare sub pretextul de a găsi un refugiu,
"ajungându-se aproape la crearea unei noi profesiuni, aceea de refugiat" 36 .
Adevăraţii refugiaţi, cei care şi-au părăsit întregul avut, lipsiţi de mijloace
materiale, aveau dreptul de a fi ajutaţi. Erau exceptaţi cei care în trecut
avuseseră legături cu teritoriile ocupate, dar le părăsiseră de mult timp, dar şi
cei care se găseau cu adevărat în refugiu, însă deţineau avere în capitală sau în
restul ţării, de pe urma căreia puteau trăi.
Totodată, erau discutate şi măsurile de pază ce trebuiau luate în vederea
trierii refugiaţilor din teritoriile ocupate, mulţi dintre aceştia având intenţia de a
spiona sau de a incendia recoltele.
Marele Stat Major a transmis Direcţiei Generale a Poliţiei în data de 22
iulie 1940, adresa cu numărul 208537/B referitoare la organizarea serviciului
sovietic de spionaj în România, cu ocazia ocupării Basarabiei şi Bucovinei. În
acest scop fuseseră recrutaţi ofiţeri, soldaţi şi funcţionari români sau minoritari,
prinşi în timpul evacuării şi strecuraţi clandestin peste frontieră, sub formă de
refugiaţi, la care se adăugau falşi dezertori sovietici cu misiunea de a se stabili
în diferite regiuni importante ale ţării, de unde urmau să trimită informaţii. În
acest sens, s-au dispus următoarele:
- "Toţi indivizii înapoiaţi sau veniţi clandestin din Basarabia şi nordul
Bucovinei, prinşi în zonele de frontieră de către grăniceri, jandarmi sau poliţie
sau de oricare unităţi militare, indiferent de cum s-ar legitima sau cum s-ar
justifica, vor fi consideraţi suspecţi, vor fi ţinuţi izolaţi şi trimişi imediat, fără
nicio cercetare, celui mai apropiat organ informativ din zona Marelui Stat
Major" 37 • Acelaşi tratament trebuia aplicat şi elementelor suspecte care nu
proveneau din provinciile evacuate.
- Clandestinii veniţi din Basarabia şi Bucovina ocupată, care reuşiseră să
se strecoare în interiorul ţării, trebuiau reţinuţi şi trimişi la Marele Stat Major
Secţia a II -a.
- Refugiaţii trecuţi oficial prin comisiile de repatriere erau riguros
cercetaţi de personalul Marelui Stat Major, poliţie şi jandarmi. Cei asupra
35
36
37
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nu plana nicio suspiciune, trebuiau supravegheaţi de organele de poliţie
unde erau repartizaţi.
Din rapoartele organelor poliţieneşti rezultă că numeroase persoane au
fost recrutate ca spioni de N.K.V.D. Pentru anumite înlesniri sau sume de bani
acceptau să fie informatori ai sovietelor, primeau nume conspirative şi
instrucţiuni referitoare la modalitatea de a acţiona. Trebuiau să furnizeze
informaţii referitoare la starea economică, producţia petrolului şi a cărbunelui,
mijloacele de aprovizionare a armatei, starea morală a soldaţilor şi ofiţerilor.
Totodată, semnau angajamente prin care erau ameninţaţi că în cazul în care nu
îşi îndeplineau misiunea, vor răspunde cu viaţa.
Într-un raport din 5 septembrie 1940, Serviciul de Siguranţă din cadrul
poliţiei buzoiene semnala câţiva indivizi angajaţi de N.K.V.D. să facă spionaj în
România. Vasile Gh. Ionescu, originar din comuna Ciochina, judeţul Ialomiţa,
în etate de 43 ani, fost grefier la Judecătoria Cetatea Albă, aflându-se la
Ungheni pentru repatriere, "a fost chemat de un ofiţer politic rus, care după
multe insistenţe, l-a angajat în serviciul de spionaj sovietic, promiţându-i mari
recompense de bani" 38 . Acesta trebuia să se mute la Judecătoria Buzău şi să
culeagă informaţii despre mişcarea zilnică a trenurilor şi destinaţia lor. Lui
Dumitru Dârzu, originar din Galaţi, de 38 de ani, fost subinspector şcolar în
localitatea Şaba din Cetatea Albă, aflat la Ungheni pentru repatriere, i s-a
propus să se prezinte într-o comună pe malul Prutului şi să furnizeze informaţii
despre armată. Cu numele conspirativ "luşca", Zagorschi Anastasia, de 36 ani,
trebuia să transmită date despre starea muncitorilor şi arestările făcute de poliţie
şi jandarmerie.
Serviciul de Siguranţă buzoian informa la 11 septembrie despre persoane
recrutate în N.K.V.D.-ul sovietic, trimise în ţară sub formă de repatriaţi.
Dionisie Martinov din Tighina şi Vladimir Lefcenco din Chişinău "au fost luaţi
în seara zilei de 9 septembrie a.c. de către Dumitriu Elefterie - comisar din
Direcţiunea Generală a Poliţiei Bucureşti - pentru cercetări" 39 . Agripina Bulat,
de profesie cântăreaţă din Chişinău, a primit de la N.K.V.D. suma de 50000 lei
pentru "a comunica numele tuturor basarabenilor angajaţi de români ca spioni
în Basarabia"40 •
De asemenea, Poliţia buzoiană semnala pentru cercetări suplimentare şi
persoanele suspecte, asupra cărora erau identificate acte false sau care treceau
frontiera în mod fraudulos. Agentul de poliţie Agapie Gluşco informa despre
numita Vera Celenghirov, pe care o cunoştea de la Cetatea Albă, unde
funcţionase ca agent înainte de a se refugia la Buzău. Acesta solicita verificarea
din
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susnumitei, deoarece familia ei "era cunoscută ca o familie ce nu simpatiza
forma de guvemământ şi nici pe locuitorii din Cetatea Albă de origine
etnică români şi totodată gata oricând să se dedea la acte în contra statului
român" 41 •
Un alt caz semnalat de Serviciul de Siguranţă Buzău a fost cel al
numitului Alexandru Carpea, trecut fraudulos din URSS în noaptea de 25 spre
26 august 1940 în România şi care fiind cercetat a declarat că "a făcut parte
dintr-o organizaţie de spionaj din comuna Vijnicioara, judeţul Storojineţ" 42 ,
până în momentul trecerii sale în România.
În vederea verificărilor, a fost semnalată şi numita Zenovia Lujanschi
din Bălţi, care în seara zilei de 15 august 1940, a trecut fraudulos frontiera prin
punctul Domeşti, "dându-se drept soţie de ofiţer român" 43 . Şeful Poliţiei Buzău,
Dumitru Iliescu (ulterior comandant al Legiunii de Jandarmi Buzău) a dispus ca
14 evrei care au trecut fraudulos graniţa la 30 august şi 1 septembrie 1940, prin
punctul Vicovul de Sus, să fie înaintaţi pentru cercetări Inspectoratului de
Poliţie Bucegi44 •
Din analiza documentelor de arhivă, rezultă faptul că organele de poliţie
buzoiene au avut o misiune foarte grea, mai ales din pricina numărului mare de
refugiaţi, a faptului că unii dintre aceştia nu au respectat localităţile de
domiciliu fixate şi acţiunilor de spionaj. Cercetarea şi supravegherea au fost
dificile şi din cauza deficitului de personal, însă prin măsurile întreprinse poliţia
buzoiană a avut un rol major în rezolvarea problemelor refugiaţilor din
Basarabia şi nordul Bucovinei în anul 1940.
niciodată
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EXPROPRIERI, RECHIZIŢII ŞI CONFISCĂRI
ALE PROPRIETĂŢILOR EVREIEŞTI
IN FOSTUL JUDEŢ NEAMŢ (1940-1944)
A

Drd. Emanuel BĂLAN
Expropriations, Requisitions and Confiscations of Jewish Properties
in the former Neamt County (1940-1944)
Abstract
Over the period ofthe Legionary National State, more than 20 decrees-laws have
been drafted which continue to restrict the rights of the Jews, with restrictions in this
period as compared to the previous period. On October 4, 1940, the decree law on the
expropriation of Jewish rural property carne into force. In order to administer these
goods but also sell them, the Ministry of National Economy through the State SubSecretariat of Colonization and Evacuated Population was entitled to administer these
goods for one year or to sell them if their value did not exceed 300,000 lei. he state
property and the urban goods, considered as protrivt to the law "located within the
perimeter of municipalities, urban or suburban communes", were confiscated and
transferred to state property. On May 2, 1941, the Decree-Law on the Establishment of
the National Center for Romance, within the State Sub-Secretariat of Romanianization,
Colonization and Inventory, carne into force, under the Presidency of the Council of
Ministries. This institution has attributions regarding the taking over of the past assets
in the state patrimony and their provisional administration. According to Titus Dragoş's
report, titled Romanianization. On December 6, 1941 to December 6, 1942, 21 Jewish
estates were expropriated in Neamţ County, total ing 4065 hectares ( 511 hectares of
arable land, 151 hectares of pasture land and 3403 hectares of forest).During 1943,
several dozen buildings of the Israeli community in Piatra Neamt, Targu Neat and
Buhusi were expropriated.
Keywords: Jews, expropriations, the Antonescu regime, National Center for
Romanianization, State Sub-Secretariat ofColonization and Evacuated Population

La 14 septembrie 1940 era proclamat Statul Naţional Legionar, prin care
Garda de Fier devenea parte a guvernării conduse de generalul Antonescu. În
fapt, un regim care reprezenta, aşa cum îl descria un martor ocular, un
compromis dintre dorinţa Gărzii de a crea un stat legionar autentic şi hotărârea
lui Antonescu de a nu ceda prea mult teren 1• Oricum ambele tabere considerau
coabitarea o etapă preliminară în preluarea puterii depline.

1

Vladimir Solonari, Purificarea naţiunii, Editura Polirom, Iaşi, 2015, p. 128.
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Interesantă

este şi relatarea de după război, a secretarului lui Antonescu,
George Barbul, privitor la rebeliunea legionară, care nota că "din partea
românilor, bilanţul acelor zile critice a fost de două mii de morţi, cei mai mulţi
erau evrei"2 •
Ca urmare a Decretului nr. 314 din 14 februarie 1941, Statul Naţional
Legionar a fost desfiinţat şi România devenea o dictatură militară, condusă de
generalul Antonescu 3 •
În perioada statului Naţional Legionar au fost elaborate peste 20 de
decrete-legi prin care se continua restrângerea drepturilor pentru evrei,
restricţiile înăsprindu-se în această perioadă faţă de perioada anterioară, astfel: a
fost interzis total accesul evreilor în învăţământul de stat şi particular de toate
gradele; personalul evreiesc este exclus din teatrele naţionale şi particulare; sunt
excluşi din uniunile de profil inginerii, ziariştii, scriitorii, medicii stomatologi,
arhitecţii, pictorii, sculptorii, medicii evrei; evreilor le este interzisă arondarea
de farmacii şi drogherii; nu mai pot deţine proprietăţi rurale; evreii sunt exclusi
din armată etc4 •
În 4 octombrie 1940 intra în vigoare Decretul-Lege privind exproprierile
proprietăţilor rurale evreieşti. Legea nu admitea luarea în considerare a
categorii lor exceptate prin Decretul-Lege din 8 august 1940 5, motiv pentru care
evrei erau consideraţi şi cei care aveau doar un părinte evreu, fără a se lua în
consideraţie dacă ei sau părinţii celor expropriaşi au fost botezaţi 6 . Pe 12
noiembrie 1940, era emis Decretul-Lege pentru completarea Decretului-Lege
din 5 octombrie 1940, prin care era extinsă lista proprietăţilor rurale cu pădurile
împreună cu toate construcţiile, instalaţiile, mijloacele de transport de pe
suprafaţa acestora, morile de orice fel şi oriunde ar fi situate, împreună cu
instalaţiile, inventarul şi stocurile de produse, industriile forestiere cu terenul,
Ion Şerbănescu, ed., Evreii din România Între anii 1940-1944. Izvoare şi mărturisiri
referitoare la evreii din România, voi. 3, 1940-1944: Perioada unei mari restrişti, partea 1, pp.
171-172. Apud Gh. Barbu!, Memorial Ion Antonescu, p. 5; Matias Carp, Cartea Neagră, voi. 1,
181, 188, 203-207.
MO, partea/, nr. 39, 15 februarie 1941.
4
Lya Benjamin, Prigoană şi rezistenţă În istoria evreilor din România. 1940-144. Studii,
Hasefer, Bucureşti, 2003, pp. 109-111.
5
Decretul publicat în M.O., partea 1, nr. 233, 5 octombrie 1940, stipula ce anume se înţelege
prin proprietăţile rurale şi anume: terenuri arabile, făneţele, izlazurile, terenurile neproductive,
bălţile, iazurile, viile, conacurile, livezile cu pomi fructiferi, pepinierele, crescătoriile de
animale şi păsări, stupăriile, grădinile de zarzavat şi grădinile de flori în scop de comercializare
"fără discuţiune, dacă aceste bunuri sunt situate în perimetrul municipiilor, comunelor urbane
sau suburbane sau comunelor rurale". În prevedrile legii intra şi locuinţa, cu toate anexele,
aflate pe aceste proprietăţi. În baza acestui decret au fost expropriate la nivel naţional 3178 de
bunuri agricole, în suprafaţă de 45.035 ha, evaluate la 5.063.364.350 de lei.
6
M.O., partea!, nr. 233, 5 octombrie 1940, p. 5703-5704.
2

fP·
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construcţiile, instalaţiile, maşinile,

uneltele şi inventarul, stocurile de cereale,
nutreţuri şi recolte aflate pe proprietăţile rurale 7•
Pentru adminstrarea acestor bunuri, dar şi vânzarea lor, a fost promulgat
Decretul-Lege nr. 783, din 24 martie 1941, în baza căruia Ministerul Economiei
Naţionale, prin Subsecretariatul de Stat al Colonizării şi Populaţiei Evacuate,
avea dreptul să administreze aceste bunuri un an de zile sau să le vândă dacă
valoarea lor nu depăşea 300.000 de lei 8 .
Au fost confiscate şi trecute în proprietatea statului şi bunurile urbane,
considerate, protrivt legii, situate "înlăuntrul perimetrului municipiilor,
comunelor urbane sau suburbane". Legea prevedea şi câteva excepţii, faţă de
legea din 4 octombrie 19409 . Prin această lege, au trecut în patrimonial statului,
până în decembrie 1943, 75.385 de apartamente, evaluate la 59.000.603.573 de
lei, din care 1656 de apartamente au fost date în folosire unor instituţii ale
statului, iar 58.980 la particulari.
Pe 2 mai 1941, intra în vigoare Decretul-Lege pentru înfiinţarea Centrului
Naţional de Românizare, în cadrul Subsecretariatului de Stat al Românizării,
Colonizării şi lnventarului, de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri.
Această instituţie avea atribuţii privind luarea în primire a bunurilor trecute în
patrimoniul statului şi administrarea provizorie a acestora. De precizat că în
patrimoniul centrului au mai intrat acţiunile pe care evreii le aveau în firmele de
voiaj şi turism (Decretul-Lege 845 din 15 septembrie 1941 ), unele creanţe
ipotecare, spitalele sau casele de sănătate (Decretul-Lege 902, din 9 octombrie
1941). C.N.R. a preluat, până la 1 august 1943, 564 de creanţe, în valoare
nominală de 180.000.000 de lei
În perioada 1941-1944, la nivel naţional, exceptând Bucovina şi
Basarabia, au fost confiscate 31 78 de ferme agricole, 2062 hectare de vie, 78 de
heleştee, 323 de întreprinderi industrial-agricole, 265 de mori, 63 de fabrici de
alcool, 115 unităţi de prelucrare a lemnului şi 146 nave de croazieră. Au fost
expropriate imobilele aparţinând comunităţilor: 92 de instituţii şcolare, 17
spitale şi 2 clinici, 2 sanatorii pentru elevi, 26 de aziluri pentru bătrâni, 6
orfelinate şi 53 de băi publice şi rituale, 27 de abatoare pentru păsări, 68 de
Pe baza acestui decret au intrat în patrimoniul statului 331 de păduri, în suprafaţă de 47.455
ha, evaluate la 790.018.438 de Iei, material lemnos evaluat la 77.690.833 de lei şi bunuri
industriale legate de economia rurală în valoare de 1.851.341.940 de Iei.
8
MO., partea 1, nr. 73,27 martrie 1941, p. 1514.
9
Erau exceptaţi evreii care au dobândit naturalizarea prin legi individuale până la 15 august
1916, evreii răniţi, decoraţi sau citaţi cu ordin de zi pentru fapte de curaj în războaiele de până
atunci, descendenţii evreilor morţi în războaie, evreii sau evreicele botezaţi creştini de cel puţin
20 de ani, dacă sunt căsătoriţi cu români, evreii şi evreicele, botezaţi creştini, dacă sunt
căsătoriţi cu un român sau româncă, de cel puţin 10 ani şi dacă din căsătorie s-au născut copii
botezaţi creştini, evreii botezaţi creştini de cel puţin 30 de ani, descendenţii celor enumerati mai
sus (M 0., partea 1, nr. 842, p. 1530-1531 ).
7
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cimitire, 31 case care aparţineau sinagogilor, 1O fabrici de pască, 7 sedii ale
comunităţilor, o cantină şi 37 de terenuri aparţinând sinagogilor 10 .
Această legislaţie antisemită îşi propunea să rezolve unele probleme, să
contribuie la "o temelie de vitalitate şi reconstrucţie a naţiunii" 11 şi să
transforme cât mai mulţi români în proprietari, totul pentru o "perfectă pace
socială"

12

•

În august 1940, Serviciul Sanitar al judeţului Neamţ cerea, printr-o adresă
israelite Piatra Neamţ, să evacueze refugiaţii din Spitalul Israelit,
pentru a putea fi pus la dispoziţia Armatei 13 •
Prin adresele din 12 şi 19 noiembrie 1940, Direcţia Regională Silvică
Bacău şi Prefectura judeţului Neamţ, informau Subsecretariatul Colonizării
asupra proprietăţilor evreieşti trecute în proprietatea statului, fiind vorba de
fabrici de cherestea, pentru care trebuia întocmit un inventar, fiind vorba despre
18 astfel de proprietăţi în următoarele localităţi: Vaduri (1 ), Piatra Neamţ (4),
Roznov (4), Vânători-Neamţ (2), Mănăstirea Neamţ (2), Târgu-Neamţ (1),
Calu-Iapa (2), Tazlău (1) şi Podoleni (1) 14 • În 1940, 12 mori din Mărgineni,
Pângăraţi, Podoleni, Piatra Neamţ (5), Tg Neamţ (3) şi Zămeşti erau
expropriate 15 •
Au fost confiscate şi aparatele de radio ale evreilor, acţiune efectuată în
noiembrie 1940, pe baza unei circulare a M.A.I., poliţia legionară trecând la
confiscarea acestora de la proprietarii evrei suspecţi. Un caz mai aparte, s-a
petrecut la Piatra Neamţ, unde şeful biroului Siguranţei nu avea în evidenţa sa
niciun evreu suspect posesor de aparat de radio. Atunci s-a adresat dirigintelui
Poştei şi, pe baza listei acestuia de abonaţi radio, a extras numele a jumătate
dintre aceştia consideraţi evrei suspecţi, punând astfel în aplicare ordinul 16 •
Conform decretului 3819/1940 au fost expropiate şi morile proprietate a
unor cetăţeni evrei, astfel 17
comunităţii

Comuna
Mărgineni
Pângăraţi

Proprietar
Buium Katz
S. Weinştein

Moară

cu valţuri
sau pietre
pietre
pietre

Dacă

de
Da

-

are nevoie Suma necesară
pentru reparaţii
40.000

raparaţii

-

lacoov Geller, Rezistenţa spirituală a evreilor români in timpul Holocaustului, Bucureşti,
Editura Hasefer, p. 12.
11
Jean Ancel, Contribuţii la istoria României. Problema evreiască 1933-1944, voi. 1, partea a
doua, Bucureşti, Editura Hasefer, 2001, p. 39.
10

12

/bidem.

Arhiva Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, fond Comunitatea Piatra Neamţ,
dosar 13/1940, f. 68.
14
Arhivele Naţionale Neamţ, fond Prefectura jud. Neamt, d. 259/1940, f. 131-132, 295.
15
Idem, d. 43/1940, f. 1.
16
Matias Carp, Cartea albă, voi. 1, p. 155.
17
Arhivele Naţionale Neamţ, fond Prefectura jud. Neamţ, d. 40311940, f. 1.
13
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Podoleni
Piatra Neamt

Târgu
Neamţ

Zămeşti

Saim Simon
David Rabitz
Davidovici şi Berall
Haim Negru
Estera Zilberştein
Artur Grinberg
Zanvel Sigler
Idei Sigler
Mişel Juster
Iosub l. Simon

valţuri şi
valţuri şi
valţuri şi

va!turi

şi

valţuri şi
valţuri şi

pietre
pietre
pietre
pietre
pietre
pietre

pietre
pietre
pietre
pietre
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Da
Da

30.000
72.000

-

-

Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da

70.000
60.000
80.000
20.000
20.000
20.000
80.000

Printr-o adresă din 24 octombrie 1940, Prefectura Neamţ, tnm1tea
Subsecretariatului de Stat al Colonizărilor şi Populaţiei Evacuate, procesele
verbale de expropriere şi lista cu "bunurile din cuprinul acestui judeţ,
expropriate de la cetăţenii români de religie etnică mozaică" 18 , conform
19
decretului 334711940 astfel :
Numele şi prenumele
proprietarului
Carol Haimzohn
Zamvel Sigler
Iosub Tabacaru
Abramovici Adolf
Herşcu

Weisman
Idei Sigler
Iosef Iancu zis
Iancovici
Sali dr. Fischer
Herşcu

Leiba zis

Călugărul

Iancu Solomon
Mişel

Herşcu

Iuster

Comunitatea

Israelită

Tanba Carol Zosmer

18
19

Felul bunului
38 prăjini teren pe care este instalată
o fabrică de petrol şi dependinţele
18 prăjini teren arabil.
2000 mp fâneţe
1500 mp teren arabil
2100 mp teren luţernă şi câţiva pomi
necurăţiţi şi neîngrijiţi.

60 mp clădiri
620 mp fâneţe
1566 mp
150 mp clădiri.
1537 mp terenuri neproductive
2188 mp livezi de pomi roditori
200 mp clădiri
31 00 mp pământ arabi 1
50 mp clădiri
2327 mp
10000 mp pământ arabil
1300 mp livezi de pomi roditori
350 mp clădiri
800 mp terenuri neproductive
1375 mp pământ
1500 mp teren neproductiv
1176 mp pământ arabil
2600 mp livezi de pomi fructiferi

Idem, d. 259/1940, [ 68.
Idem, f. 69.
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Localitatea unde se

află

Satul

Comuna

Orbic

Costişa

Tg.

Neamţ

Tg.

Neamţ

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"Acta Bacoviensia"- Anuarul Arhivelor Naţionale
182 mp clădiri
3068 mp livezi de pomi roditori
250 mp clădiri

Artur Rosner
Maria Weisman
în Palestina

Bacău,

plecată

Procurator Berhard
Froim
Nathan Henrich
Roza Av. Sol. Cleis
născută Soldenştein

Avram N. Goldenberg

Moise Argintaru
Avram Tabacaru
S. Covahn

1250 mp livezi de pomi roditori
1250 mp livezi de pomi roditori
3526 mp parc, zăvoae (luncă)
1000 mp clădiri
1670 mp terenuri neproductive
340 mp pământ arabil
630 mp livezi de pomi roditori
570 mp terenuri neproductive
500 mp păşune
1210 mp livezi de pomi roditori
840 mp clădiri
660 mp terenuri neproductive
480 mp pământ arabil
13 mp clădiri
3500 mp pământ arabil
480 mp pământ arabil

nr. XIV /2019

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

Conform aceluiaşi Decret-Lege 3347 din 5 octombrie 1940, erau preluate
în proprietatea statului prin Ministerul Economiei Naţionale, Subsecretariatul
Colonizărilor şi al Populaţiei Evacuate un număr de 33 de proprietăţi, aflate în
.
1orasu 1u1. p·1atra Neamt, dupa- cum urmeaza-zo
penmetru
Suprafaţa

Denumirea proprietăţii
"Bistriţa"
Lazăr

S.A.R.

Silvian

Roza Aizimberg
Elma Dorfman
Clara Weisman
Banca Negustorească
Herman Sapse
Leizer Berman
Moşt.

Peter Iuster
Petroleul S.N.C.
Davidovici & Berall
Bercu Iacobi
Avram Buiumovici
lonas Calmanovici
20

în mp

6.4 72 (grădină de zarzavat,
pomi roditori şi fâneţe)
2.612 (grădină de
zarzavat,libadă)

55.000 (păşune şi livadă)
4.240 (livadă)
2.175 (livadă)
15.552 (arabil şi grădină de
zarzavat)
3.500 (arabil şi livadă)
1.400 (grădină de zarzavat şi
livadă)

13.695 (arabil şi păşune)
9.873 (arabii şi livadă)
11.890 (arabil şi păşune)
4.470 (arabil şi_păşune)
3.906 (livadă)
4.040 (livadă)

Idem, 25911940, f. 113; dosar 162/1941, f. 161-162.
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Locul unde este situată
proprietatea
Bulev. Costinescu 46
Str. P.

Rareş

41

Str. P. Rareş 118-120
Str. Col. Roznovanu 7
Str. L. Catargiu 71
Str.

Măreţei şi

Str.

Dărmăneşti şi

Str.

Dărmăneşti

Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.

Carol şi Asachi
Carol 20 1
Col. Roznovanu 264
Lct. Drăghiescu
Col. Roznovanu 5
Col. Roznovanu Il

Matasaru
Gl. Manu

114

"Acta Bacoviensia"- Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău, nr. XIV /2019
Comunitatea Israelită
Comunitatea

Israelită

B. Kaufman
Idei Haffmer
Mucava
Banca N egustorească
David Culbec
Miriam şi Octav P. luster
D. Romaşcanu
1. Focşăneanu
IosefKatz
Şura Ane Goldenberg
Lazăr Silvian
Aron B. Katz
Roza Carpăn
Golda Froim Catz
Moşt. Angelica 1.
Agatşetin

Avram Lupovici
losefHerşcu şi P.
Veinberg;
Sura Bercu Iosub
Oscar Rappaport
Carol Hamzalu
l.Sulciner şi H. Weisman
M. Weisman
I.Sulciner şi M. Weisman

42.252

Str. Roznovanu, sub
Petricica
Str. Roznovanu şi P.

(făneţe şi livadă)

12.571 (livadă)
3.770 (grădină de zarzavat

şi

livadă)

1.850 (neproductiv şi păşune)
26.392 (păşune, livadă şi
grădină de zarzavat)
1.952 (livadă)
1.680 (livadă)
2.835 (livadă)
2.310 (livadă)
2. 795 (livadă)
2.932 (livadă şi păşune)
1.680 (livadă)
3.226 (livadă şi arabil)
6.916 (livadă şi grădină de
zarzavat)
1.150 (livadă)
1.21 O (livadă)
2.070

(livadă)

Rareş

29

Str. P.

Rareş

15

Str. Col. Roznovanu
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.

Em. Albu 17
Roznovanu 220
Roznovanu 13
P. Rareş 47
Carol 1 390
Carol 1 135, 137
Petru Rareş 139
Mărăţei 184

Str. Reg. Elisabeta 13
Str. Unirei 51
Str. Mărăţei 72
Str. L. Catargiu 114

1.660 (arabil)
762

Str. P.

Rareş

Str. Carol 1 227

(livadă)

8-dul Costinescu 2

1 casă şi 19 mp teren şi 2300
mp făneţe
161 ha arabil, 20 ha făneţe, 45
ha păşune, 1 ha livezi, 4 ha loc
viran, clădiri şi 55 ha păduri
18 oăjini arabil şi 38 prăjini
neproductiv
118 ha şi 2400 mp pădure
117 ha pădure
48 ha şi 2400 mp pădure

şi

4

Ţibucani

Hârteşti, Mărgineni

Orbic,

Costişa

Negreşti

Poiana, Neg;reşti
Negreşti

Conform adresei Prefecturii jud. Neamţ nr. 20241 din 7 octombrie 1940,
se înştiinţa Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale că au fost
expropriate Băile Bălţăteşti, fostă proprietate a evreului Godhammer, cerându-se
ca acestea "să treacă de urgenţă sub conducerea Ministerului Sănătăţii, spre a
putea fi administrate aşa cum se cuvine"21 •
Potrivit Decretului 381 O din 12 noiembrie 1940, care completa Decretul
din 5 octombrie 1940 privitor la trecerea proprietăţilor rurale evreieşti în
patrimoniul statului, Direcţia III Reg. Silvică Bacău trimitea Prefecturii Neamţ,
21

Idem, d. 259/1940, f. 103, 235-238.
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prin adresa din 19 noiembrie 1940, lista fabricilor de cherestea foste evreieşti
22
pentru care trebuia întocmit inventarul bunurilor acestora . Lista era revizuită
şi completată prin adresa Prefecturii din 1O decembrie 1940, către
S u b secret ana
. t u 1 C o 1omzan
. ~ ·1 or ŞI. a 1 P opu1a,1e1
t" . E vacuat e:
Comuna, judeţul
Proprietar
Numele fabricii
Vaduri, Neamţ
L Segall
Viişoara
Prooroca
Pângăraţi, Neamţ
Weinstein şi Katz Lipa
Gârcina, Neamţ
Solomon
Cuejdiu
Haber
Haber
M-rea Neamţ, Neamţ
LA.
Iancu
"Bradul Carpatin"
LA. Iancu
Iancu A. Iancu
Vânători, Neamţ
M. Rozenberg
M. Rozenberg
Solomon
Solomon
Pipirig, Neamţ
Bobăeşti
Solomon
H. Domeanu
H. Domeanu
Roznov, Neamţ
Braunştein
M. Braunştein
M. Weinberg
M. Weinberg
Neguleşti
Tazlău, Neamţ
M. Weinberg
Balcani
1. Marcovici
Calu Iapa, Neamţ
G. Kohn
Giuseppe Kohn
Saim Simen (moară)
Podoleni, Neamţ
S. Simen
Dr. Iuster
Taben
Bera) Davidovici
Carpaţi
M. Bretman
Imal
Banca Centrală
Ari ni
Piatra Neamţ, Neamţ
M. Corbu
Haim Negru (moară)
Rabitz (fabrică cherestea şi
D. Rabitz
moară)

E. Zilberştein
Estera Zilberştein (moară)
Iancu Herşcu
Târgu-Neamţ, Neamţ
I.S. Herşcu
Domeniul Broşteni (moară)
I.Katz şi H. Struminger
Valea Uzului, Bacău
S. Anor
Bambo
Căiuţi, Băcău
1 . Marcovici
Vultur
B. Weisengriim
B. Weisengriim
Calu-Iapa, Neamţ
Giusepe
Giusepe
Iulius Sechter
lulius Sechter
Bălţăteşti, Neamţ
In aprilie 1941, Serviciul Coordonării Economice a Bunurilor Expropriate
şi a Refugiaţilor din cadrul Prefecturii jud. Neamţ comunica Ministerului
Agriculturii şi Domeniilor, lista cu pădurile, fabricile de cherestea, fabricile de
23
spirt, ulei şi pivele de postav, foste proprietăţi evreieşti expropiate :
22

23

Ibidem, f. 131-132, 295.
Idem, d. 161/1941, f. 96-97.
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Paduri

Proprietar

Comuna

Ha.
Bi!.lţi!.teşti

Calu

Cândeşti
Mărgineni
Negreşti

Pângăraţi

P. Neamt

Roznov

Rediu
Ştefan

cel Mare
Tazlau
Tg. Neamt
Vînlltori

lulius Schechter
8. WeissengrOm
Giuseppe Cahan
Pavel Weissenglilm
Obştea "Salvarea"
Obştea ,.Cracau"

Ari
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O)

>

.","'

"-6
.:::
Q.. c..

4

2500

624
118

4

Obştea "Căldura"

o

Moşt.def.Haim

3
5

S. Haim
David Heim
Fratii Schuller
Oscar Rapaport
Herrnan Weisman şi lurin Sulciner
Salomon Drimer, M. Weisman şi B-ea Centrală
Manole Guttman şi B-ea Centrală
Iancu Weinstein
Segall
Friedrich Davidovici
Sura Brottmann
Banca Centrală
David Rabitz
Davidovici Berall
Societatea "Moldova"
Dr. luster
Artur Grinberg
Heim Domeanu
Moise Braunstein
Moise Weinberg
Fratii Schuler
Martin Unter

5000
5000

115

56
117
117
43

115
10

S. Marcovici
Iancu S. Herşcu
Zanvel Sigler
Iancu Iancu
Mauriciu Rozenberg
Soc. Bradul Carpatin

Referitor la starea evreilor după publicarea Decretului privind expropierea
imobilelor urbane, o notă a Legi unii de Jandarmi Neamţ din 3 aprilie 1941,
informa că evreii considerau decretul ca neconstituţional şi "par hotărâţi să nu
semneze nicun act de cedare a imobilelor şi că nu vor părăsi de bună voie casele
lor, ci se vor lăsa să fie evacuaţi prin forţă" 24 .
În aprilie 1941, printr-o publicaţie, Prefectura Neamţ prin Serviciul
Coordonării Economice, Bunurilor Expropriate şi Refugiaţilor, anunţa scoaterea
la licitaţie, pentru ziua de 16 aprilie, a bunurilor foste evreieşti care se puteau
arenda pentru anul agricol 1941. Erau însă preferaţi pentru arendare refugiaţii
care beneficiau de o reducere de 40% din arenda stabilită pentru terenurilor mai
24

Idem, fond Poliţia Piatra Neamt, d. 4111941, f. 451.
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mici de 20 hectare şi de 20% pentru cele mai mari de 20 de hectare. Nu făceau
obiectul acestui anunţ, proprietăţile lui B. Weisengrum din Calu-lapa de 184
hectare, P. Iuster din Căciuleşti de 29 hectare şi Oscar Rapaport din Mărgineni
de 294 de hectare, care cădeau sun incidenţa ordinelor de arendare 12945 şi
13053 din 1941 ale Subsecretariatului de Stat al Colonizării şi Populaţiei
Evacuate 25 •
Felul pământului
Comuna

Borleşti

Buhuşi

Broşteni

Borca
Bistricioara
Bliltliteşti

Calu

Cândeşti
Cliciuleşti

Cos ti şa
Cliluglireni
Dragomireşti
Farcaşa

Hangu

Podoleni

Piatra Neamt

25

Proprietarul
Iosub Zalmanovici
Mendel Weisman
H. Litman
Haim L. Grozinschi
Marcu Rudich
Bemhard Kem
Burlih luster
Marcu Blechner
Iancu Diamant
Haia Zisu Leibovici
Eizic Tanenzap
Iancu Şoicher
Lazăr şi David Goldhamer
David Naftulea
Gh. 1. Frlisinet clis. Adela Landman
Wilhelm Wexler
Moşt. Haia S. Haim
Haim Katz
Eva S. Leibovici
Fratii Schuller
Roza M. Brester
Mişu Grinberg zis Gal in
Carol Haimzohn
Maria Simionovici
David Calman
Eizig Tanenzap
Janeta L. Zimberg
Strul Lutzel
Burlih 1. Simon
Hascal Schechter
Talis Horovitz
Mendel Simon
Soim 1. Simon
Rebeca şi Moise Heler
Iosub 1 Simon
Mina Marcu Feidiş
SAR Bistrita fost Bach
Lazăr Silvian
Moş. Roza Eizenberg
El. Ing. Dorfman
Clara Weisman
B-ea Negustoreascli
Cane Herman Sapse
Leizer Berman

Livadli Arabil Fânete

Păşune

Vii Neproductiv Viran

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

Idem, dosar 9/1941.
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Roznov
Slobozia
Rediu
Ştefan

cel

Mare

Moşt. Peter Iuster
I.Strumin11;er şi B.Kaufman
Soc. D. Bera! şi D. Daicovici
Bercu P. Iacobi
Haia S. şi Avram Buimovici
Ionas şi Adela Calmovici
Comunitatea Israel.
Bemard Kaufman
Idei Hafner
Fabirca de hârtie şi mucava
B-ea Negustorească
David Cui beci zis Herşcu David
Dina Miriam, Ister şi Octav Bach
Debora D. Romaşcanu
Iosif Focşlineanu
IosifKatz
Sura Ancel şi Ancel !ţie Golden
Lazăr Mihel Silvian
Aron B. Katz
Corn. Israel. Şi Roza Ilie Carplin
Golda Katz
Fliră acte propr.
Avram Lupovici
IosifHerşcu şi Piren Weinberg
Lazăr Simsa
Lută Schwartz
Haim Schwartz
Max Haimovici
Clara Schulman
Fratii Schuller
Martin Unter
David Solomon
Marcu Lazăr
Herşcu Avram
Matan Schechter

X

X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Fişe Şmil
Tazlău

Tg. Neamt
Ţibucani

V. Neamt
Zlineşti

Comuna
Piatra Neamt
Tg. Neamt
Buhuşi
Borleşti
Broşteni

X

!sac Moscovici
Leon Nemteanu
Saim David
Lupu Tazllianu
!tic Herşcu
Moritz Sten
Zanvel Sie11;ler
Idei Siegler
Michel Iuster
Smil Weigner
Elena N.A. Mihăesei
Iosub Iancu Simon

37
3
3
4
2

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

Livadă

Nr.
Proprietăţi

X

Fâneţe/

Teren arabil

Vii

Jlişuni

Nr.

Ha.

Nr.

Ha.

Nr.

Ha.

Nr.

Ha.

20

9,7305

4,0312

-

11,7111
0,8637
2,1734
0,2833

4

-

12
3
3
2

-

-

-

2

0,1800

-

-

-

-

-
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viran
Nr.
Ha.
1

0,1850

-

-

2

0,2123

-

-
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Borca
Bistricioara
Bllltllteşti

Calu
Cândeşti
Cllciuleşti

Cos ti şa
Clllugllreni
Dragomireşti
Fllrcaşa

Hangu
Podoleni
Roznov
Slobozia
Rediu
Ştefan cel Mare
Tazlllu
Ţibucani

Vânlltori-Neamt
Zllneşti

2
1
4
5
2
2
1
1
1
2
1
9
2
2
2
3
Il
3
2
1

1

1,2500

-

-

3
2

3,2200
1,4800

-

-

1
1
1
1

6
0,3500
0,500
0,0900

1

1
1

-

-

-

0,0700

-

0,1343
0,0200

-

-

-

1
1
1
1

0,0018
0,5400
0,5000
0,0900

-

-

1
2

0532
4

-

-

-

2

5,1800

-

-

2 55,0500
10 2,6988
1 0,1400
1
2
1 0,1432

1

2
1
1

1

1
1

-

0,1674

1,8620
14
10

39,3000

14
5

-

1

0,2300

-

-
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-

-

-

-

1

0,5400

-

-

-

2

7
1

-

-

-

-

5,0067

-

1,1000
0,4000

-

-

-

-

-

-

-

Potrivit raportului lui Ti tus Dragoş 26 , intitulat Românizarea. Înjăptuiri, 6
decembrie 1941 - 6 decembrie 1942, numai în judeţul Neamţ au fost
expropriate 21 de proprietăţi funciare evreieşti totalizând 4065 de hectare (511
hectare arabil, 151 hectare păşune şi 3403 hectare pădure ) 27 .
În iunie 1942, C.N.R. scotea la licitaţie arendarea pentru doi ani a unor
fabrici de cherestea expropiate de la evrei, astfel:
- Iancu A. Iancu, corn. Vânători Neamţ arendă anuală de la suma de
150.000 lei;
-Alfa G. Kohn, comuna Calu-Iapa, Neamţ de la 300.000 lei. 28
În cursul anilor 1940-1942, la Târgu Neamţ au fost expropriate terenurile
şi clădirile aparţinând evreilor, adică peste 519 imobile. Enumerăm mai jos doar
câteva dintre acestea29 :
1
Proprietar
1
TerenuVcasa
1
Adresa
1
Subsecretar de Stat la Ministerul Românizării, Colonizării şi Inventarului, 1943; Secretar
general în Ministerul de Finanţe (27 ian. - 12 dec. 1941 ), Subsecretar de Stat al Românizării,
Colonizării şi Inventarului (înlocuindu-1 pe g-rai Zwiedinek ), între 4 dec.1941-23 aug.1944.
Arestat în 1945. Condamnat în 1946 (pe baza Legii nr 3121 Decretul-Lege nr 1.318 1 din 21
apr. 1945 ) în unul din loturile guvernului Antonescu, în şedinţa din 17 mai 1946, la 15 ani m.s.,
1O ani degradare civică şi confiscarea averii; Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie respinge recursul,
28 mai 1946. Închis Ia Jilava, adus apoi la Ai ud, într-un lot de circa 100 foşti miniştri şi generali.
http://www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/cdandaralprobatoriu2/4 02
~uvemanti demnitari 1918 1945 .pdf, accesat Ia 25 februarie 20 19).
7 Titus Dragoş, Românizarea. Înfăptuiri, 6 decembrie 1941-6 decembrie 1942, Bucureşti,
Curierul judiciar, 1942, anexa 1O.
28
Evreii din România între anii 1940-1944 voi. III, partII, doc. 570, p. 295.
29
Arhivele Naţionale Neamţ, fond Primăria Tg. Neamţ, d. Exproprieri evrei şi străini 1941, f. 78, 11; idem, d. 1942-1943, f. 2.
26
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Zamvel Siegler
Idei Siegler
Michel Iuster
Abramovici Adolf
Herşcu Solomon

Arabil-0,4311 ha
Arabil -0,2769 ha
Arabil-1,1557 ha
21 00 mp teren şi 60 mp
Fabrica de cherestea
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Regele Carol Il, 60

Prin decizia din 4 februarie 1943, a lui Titus Dragoş, ministru subsecretar
de stat al românizării, colonizării şi inventarului sunt trecute în patrimoniul
Centrului Naţional de Românizare o serie de imobile din Piatra Neamţ, astfel:
imobilul Fundaţia Sol. Şi Fani Drimer, str. Tăkel Corbu, teren şi construcţie;
imobilul donaţia Moise şi Maica Roscovici, str. Col. Rosnovanu, 14, teren şi
construcţie; imobilul din str. Col. Rosnovanu, 102, teren şi construcţie; imobilul
din str. AL Lăpuşneanu, 43, teren şi construcţie; imobilul donaţia Michel şi
Rebeca Juster, str. Ştefan cel Mare, 6, teren şi construcţie; imobilul donaţia
Iancu şi Reghina Wittner, str. Carol 34, teren şi construcţie; terenul din strada
Paharnicul, curte şi anexă la Azilul de Bătrâni; Imobilul donaţia M.L. Silvian,
str. Petru Rareş, 51, teren şi construcţie; măcelăriile din str. M. Kogălniceanu,
teren şi construcţie; imobilul donaţia Sami Weinstein, str. T. Corbu, teren şi
construcţie; imobilul din str. Cuza Vodă 341, teren şi construcţie; imobilul fost
Azilul Vechi, str Cuza Vodă 337-339, teren şi construcţie; imobilul donaţia 1.
Blumen, str Cuza Vodă, 172, teren şi construcţie; imobilul donaţia L. N.
Charas, str. Cuza Vodă, 223, teren şi construcţie; imobilul donaţia Ilie Carpan,
str. Cuza Vodă 172, teren şi construcţie; imobilul donaţia A.L. Juster, str. Cuza
Vodă, 150, teren şi construcţie; imobilul donaţia Schachne Stembler, str. Cuza
Vodă, 120, teren şi construcţie; imobilul donaţia Mendel Cuşer, str. Cuza Vodă,
116, teren şi construcţie; imobilul donaţia Ghiţel şi H. Sandbrand, str. Cuza
Vodă 26, teren şi construcţie; imobilul destinat băii, str. Tăkel Corbu 6, teren şi
construcţie; abatorul de păsări str. Sub Petricică 21, teren şi construcţie; Şcoala
primară str. Tăkel Corbu, colţ cu str. Col. Rosnovanu, teren şi construcţie;
Spitalul Israelit, str. Petru Rareş, 106, teren şi construcţie; imobilul denumit
Azilul de Bătrâni Petru M. Judterm str Paharnic, teren şi construcţie; imobilul
donaţia Ilie Carpan, str. Unirii 55, teren şi construcţie. 30 Tot prin aceeaşi
decizie, erau expropriate imobile ale comunităţii din Buhuşi: imobilul str. Alex
I Cuza, 83, în întregime, cu excepţia încăperilor destinate Casei de Rugăciuni,
teren şi construcţie; abatorul, str. Soldat Teodorescu, teren şi construcţie;
imobilul servind de baie, str. Bodeşti, teren şi construcţie; imobilul servind

30

MO., partea/, nr. 10,4 mai 1943, p. 3883.
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de copii, str. Regele Carol 1, 118, teren şi construcţie; Şcoala
Israelită-Română, str. Sinagogii, teren şi construcţie. 31
Prin decizia din 25 mai 1943 a lui Titus Dragoş, ministru subsecretar de
stat al românizării, colonizării, şi inventarului sunt trecute în patrimoniul
Centrului Naţional de Românizare sinagogile din Târgu-Neamţ: Sinagoga
Meseriaşilor, str. Regele Carol 1, nr. 1; Sinagoga Mare, str. Cuza Vodă, nr. 23;
Sinagoga Leipzigher, str. Cpt. Deciu, nr. 43; Sinagoga Boslover, str. Cuza
Vodă, nr. 100; Sinagoga Habot, str. Cuza Vodă, nr. 63; Sinagoga Novak, str.
Roger Nuam, nr. 18; Sinagoga Iosub Soi!, str. Roger Naum, nr. 7 şi Sinagoga
Doi Lei, str. Roger Naum, nr. 8. 32 Totodată, erau confiscate şi o serie de imobile
ale comunităţii, astfel: Şcoala Israelito-Română, str. Ştefan cel Mare, nr.l6;
imobilele din str. Ştefan cel Mare, nr. 115, 117 şi 131; imobilul din str. Gloriei,
nr. 13; imobilul din str. Voevodul Mihai, nr. 12; imobilele din str. Cuza Vodă,
nr. 185, 122, 39, 236; imobilul din str. Cpt. Deciu, nr. 23; imobilul din strada
Roger Naum, nr. 16; imobilul brutăriei din str. Cuza Vodă, nr. 120; imobilul
băii din str. Radu Teohari, nr. 28; imobilul abatorului de păsări din str. Radu
Teohari, nr. 28 33 • Tot prin aceeaşi decizie erau trecute şi sinagogile din Piatra
Neamţ: Sinagoga Leipzinger, str. Subit. Iemici 19; Sinagoga Cumanler, str.
Elena Cuza 82; Sinagoga Klaus, str. Elena Cuza 46; Sinagoga Cojocarilor, str.
Presei 6; Sinagoga Comercianţilor, str. Cuza Vodă 281; Sinagoga Rabat, str.
M. Kogălniceanu 2; Sinagoga Garibaldi, str. M. Kogălniceanu 51; Sinagoga
Isop Ama/a, str. Subit. Gh. Popa 5; Sinagoga Havira, str. Rozoureanu 73;
Sinagoga Comercianţilor, str. Ghervasia 2; Sinagoga Comercianţilor, str.
Dărmăneşti 88 34 .
O parte din aceste clădiri au fost ocupate de către armată, precum
sinagogile Leipziger, Boslover, Habot, Şcoala Israelită, iar sinagoga Iosub Soi!
şi brutăria au fost ocupate de către detaşamentul de muncă Cemăuţi 35 •
În perioada octombrie 1942 şi decembrie 1943, Centrala Evreilor din
România a estorcat milioane de lei de la comunităţile evreieşti, sume de bani în
folosul unor instituţii cultural-educative, culturale şi de asistenţă socială
româneşti. Din aceste sume, în 16 octombrie 1943, 2 milioane de lei erau
trimise Primăriei Piatra Neamţ pentru terminarea lucrărilor la Teatrul
Comunat3 6.
Nu doar proprietăţile au fost expropriate ci şi bunurile, printre care şi
masa lemnoasă, aşa cum rezultă dintr-o adresă din 24 aprilie 1942 a Prefecturii
drept

grădină

Bacău,

31

Ibidem.
Idem, nr. 125, 31 mai 1943, p. 4781.
33
Ibidem.
34
Ibidem.
35
Arhiva comunităţii Târgu-Neamţ, d. 1944, p. 82.
36
ACSIER, fond 3, d. 450, f. 10-35.
32
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--------------

Neamţ către

Centrul Naţional de Românizare, fiind expropriată o cantitate de
11 169 mc d e ch erest ea d e bra d SI. St eJar
. SI. 6295 mc d e b Ut UCI. d e brad s1. s teJar
. 37
Localitatea

Proprietarul

Roznov

David Rabitz
Davidovici 1i Berall
Haim Demeanu

Târgu Neamţ

Iancu S.

Piatra Neamţ

Herşcu

Iancu Iancu
Vânători Neamţ

Mauriciu Rosenberg
Soc. "Bradul Carpatin"

Cantitatea

expropriată

5 mc cherestea
125 mc cherestea
249 mc cherestea
170 mc cherestea brad
20 mc cherestea stejar
17 5 mc butuci brad
20 mc butuci stejar
20 mc cherestea
100 mc butuci
50 mc cherestea brad
200 mc butuci brad
10580 mc cherestea
5800 mc butuci

Tot în acest document sunt enumerate si proprietăţile cu suprafeţe mai
. t e jg
man. d e 5000 mp care au tios t s1. e1e expropna
Proprietarul
Comuna
Suprafata- ha
1,5000
Buhusi
Bennan Kem
Aizic Tanentap
1,2500
Borca
Bertlot Wiesengriin
184
1,5120
Calu
Withelm Wxler
Suc. Haim S. Haim
1,1800
Cândesti
Fratii Schliiller
15
12
Mos. P. Iuster
Căciuleşti
Misu Grimberg zis Galini
15
Aizic Tanentap
3,3000
Farcaşa
Janeta L. Zimberg
5,3700
Mărgineni
Oscar Rapaport
281
Mina Marcu Faibis
2
Podoleni
5,5000
Most. Roza Aisenberg
Banca Negustorească
1,5552
Piatra Neamţ
1,3695
Most. Peter Iuster
Comunitatea Israelită
3
37
38

Arhivele Naţionale Neamţ, fond Prefectura jud. Neamţ, d.l50/1942, f. 188-189
Ibidem, f. 206.
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Slobozia
Rediu
Tazlău
Vânători Neamţ

Luta Svarţ
Max. Haimovici
Fratii Suler
Isac Moscovici
Elena N. Mihăesei
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39,3000
4,2535
3
1,0475
2

Prin publicaţia din 21 martie 1942, Prefectura Neamţ prin Comisia pentru
administrarea bunurilor expropriate, scoatea la arendă morile ţărăneşti
expropriate de la evrei. Erau preferaţi refugiaţii, văduvele şi invalizii de război
care puteau dovedi că s-au mai ocupat cu morăritul. Perioada pentru arendare
era stabilită până la 23 aprilie 1944. Morile care erau arendate la data de 23
39
apnT1e 1944 erau
Comuna
Fostul proprietar
Felul morii
Moară ţărănească
Mărgineni
Buium Katz
Podoleni
Saim Simon
Moară tărănească
Zăneşti
Iosub 1. Simon
Moară ţărănească
Zamvel Sigler
Moară tărănească
Târgu Neamţ
Idei Sigler
Moară tărănească
Mesei Iuster
Moară tărănească
Artur Grimberg
Moară tărănească
Piatra Neamţ
M. Waserrnan ŞI 8.
Moară pentru măcinat
Bruhmaier
hriscă
Legile de expropriere a bunurilor rurale şi urbane au fost cea mai grea
de evrei în timpul războiului, motivele fiind
susţinute de către Mihai Antonescu în expunerea pentru necesitatea legilor, "o
reformă politică naţională, socială si economică ... Naţionalizarea proprietăţii
evreieşti trebuie să fie constructivă" 40 .
Totul era pentru românizarea economiei şi înlăturarea treptată a străinilor
din organizarea economiei naţionale.
lovitură economică primită

Idem, fond Poliţia Piatra Neamţ, d. 9/1941, f. 51.
~o Petre Ţurlea, Românii şi evreii in secolul XX, voi. II, Bucureşti, Editura Semne, 2015, p. 240.

39
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75 DE ANI DE LA ELIBERAREA NORDULUI
TRANSILVANIEI DE SUB OCUPATIA STRĂINĂ
'

Prof. univ. dr. Alexandru

PORŢEANU

75 years since the Liberation ofNortb ofTransylvania
from the Foreign Occupation
Abstract
After the politico-military turning point act of 23 august 1944, Romania declared
war on Hungary to liberate the north of Transylvania. During ali the military
operations, the Romanian Army fought against the German and Hungarian armies. On
8 september 1944 Sfantu Gheorghe was the first town to be liberated in the occupied
territories, followed by Targu Mures, Cluj, Oradea, Sighet a.s.o., 872 localities in total.
Those battles mobilized 600,000 Romanian soldiers. The military Romanian-Soviet
cooperation had an important say on the results of the war; nevertheless it witnessed
some deficiencies too. The liberation ofthe Romanian territory carne to an end on
25 october 1944 at Satu Mare and Carei; it lasted 54 days. The date of 25
october has become the Day of the Romanian Army. The Peace Treatises of 194 7
reconfirmed the Romanian-Hungarian border in the international law and international
relations. The Romanian and Soviet armies continued the offensive for the liberation of
Hungary, Czechoslovakia and Austria from the fascist regimes and the foreign
occupation
Key words: battles, liberation, cooperation, reconfirmation

Actul de cotitură politico-militară a României de la 23 august 1944 a
determinat intrarea în acţiune "din mers" a Armatei Române, eliberată din
alianţa impusă cu Germania nazistă. Transformarea atât de radicală şi urgentă a
întregului ansamblu de componente şi structuri ale organismului militar
naţional a fost deosebit de complexă, nelipsită de anumite dificultăţi, dar
îndeplinită rapid şi eficient.
La 30 august 1944, România a declarat război Ungariei, pentru eliberarea
teritoriului din Transilvania ocupat de inamic.
Între 1 şi 20 septembrie 1944 s-a desfăşurat prima fază a acţiunii
eliberatoare. Apărarea cu forţe proprii a noului front, în lungime de 900 km
împotriva posibilelor atacuri defensive ale armatelor ungare şi germane, a
constituit prima măsură importantă în plan strategic, pentru pregătirea ofensivei
339
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de eliberare a nordului Transilvaniei. Directiva operativă nr. 51 a Marelui Stat
Major din 1 septembrie 1944 a încredinţat Armatelor 1 şi 4 Române misiunea
iniţială de "a interzice orice încercare de pătrundere a inamicului spre
trecătorile Carpaţilor Meridionali şi Apuseni", în special cu privire la zonele
Braşov, Turda, Beiuş, Arad, Timişoara.
Armata 1 Română, comandată de generalul de corp de armată Nicolae
Macici, avea Comandamentul la Sibiu, iar de la 7 septembrie 1944 la Deva, în
perspectiva misiunii de asigurare a flancului stâng al frontului, până la Orşova.
Structura ei a fost corespunzător dezvoltată pe tipurile de arme şi ca dispunere
în teritoriu, efectivele ei ridicându-se la aproape 74.000 militari. Armatei a 4-a
Române, a cărei comandă a fost preluată de generalul de corp de armată
Gheorghe Avramescu, i s-a încredinţat întreaga linie de la Întorsura Buzăului
până la Gilău, pentru împingerea ofensivei spre Zalău, Secuieni şi Satu Mare.
Obiectivele principale erau defileul Oltului spre nord, al Mureşului spre vest,
asigurarea zonei Braşov-Homorod şi a trecătorilor din sud-estul Transilvaniei,
luându-se în calcul inclusiv situaţii extreme, atacuri inamice masive. Aceste
misiuni deosebite necesitau forţe umane, materiale şi tehnice corespunzătoare,
cu efective ce însumau peste 113.000 militari. În spatele frontului se preconiza
menţinerea Armatei a 3-a, care urma să-şi subordoneze cinci Comandamente
teritoriale, Corpul Grănicerilor, Inspectoratul General al Jandarmeriei şi Corpul
Pompierilor.
Schimbarea strategică a situaţiei trupelor germane din România după 23
august 1944 a determinat adaptarea cu urgenţă a mişcărilor lor. Directiva
operativă în acest sens a Comandamentului Grupului de Armate "Ucraina de
sud" a fost transmisă în noaptea de 1 spre 2 septembrie 1944. Cele mai
importante concentrări s-au realizat în zonele Sfântu Gheorghe - Miercurea
Ciuc şi Târgu Mureş până în 4 septembrie, fiind aduse rapid o Divizie SS de
lângă Budapesta şi o Brigadă moto mecanizată ungară. Grupul "Ardeal" astfel
constituit a fost învestit de însuşi Hitler cu funcţia de "obergruppenfuhrer SS"
atribuit generalului Arthur Phleps. La 4 septembrie 1944, raportul de forţe era
favorabil trupelor germano-ungare. În rândurile populaţiei circulau zvonuri
alarmiste referitoare la o posibilă dinamitare a Cheilor Bicazului, în vederea
blocării trecerii prin această zonă a unor forţe militare române şi sovietice.
Ofensiva inamică a fost declanşată în dimineaţa zilei de 5 septembrie 1944 de
către Armata a 2-a ungară împreună cu importante unităţi germane, spre Alba
Iulia, Blaj şi Târnăveni. Dispozitivul Armatei a 4-a Române nu era încă realizat
în întregime. În această situaţie, generalul de corp de armată Gheorghe
Avramescu a ordonat ofensiva corpului de Vânători de Munte în direcţia
Braşov-Sfântu Gheorghe-Odorhei, cu introducerea succesivă, din mişcare, a
340
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marilor unităţi debarcate. Aceste acţiuni au putut fi realizate numai parţial, din
cauza ritmului alert al ofensivei inamice. Forţele acesteia au reuşit să pătrundă
în dispozitivul tactic românesc, dar numai pe o adâncime de 15-20 km., eşuând
astfel în atingerea ţintei majore (Carpaţii Meridionali). Oprirea ofensivei
germano-ungare a făcut ca situaţia operativă să devină favorabilă Armatei a 4-a
Române, realizându-se în momentul decisiv al luptelor un raport de forţe 211,
prin introducerea în luptă a unor unităţi importante.
Pe frontul de la Sfântu Gheorghe, în zilele de 5-6 septembrie 1944, s-au
desfăşurat discuţii de comandament şi recunoaşteri în teren comune, românesovietice, care au stabilit măsurile de cooperare între unităţile române şi Corpul
de Armată 33 Sovietic, din care făcea parte şi Divizia de voluntari români
"Tudor Vladimirescu". Ofensiva declanşată în dimineaţa zilei de 7 septembrie
1944 în zona Ilieni a înfrânt riposta violentă a unui contraatac cu tancuri. La 8
septembrie 1944 două batalioane ale Diviziei 1 Vânători de Munte şi
Regimentul 2 Infanterie din Divizia "Tudor Vladimirescu" au intrat în oraşul
Sfântu Gheorghe în urma unor lupte înverşunate, ceea ce marca eliberarea
primului oraş din teritoriul aflat sub ocupaţie ungară din septembrie 1940. În
zona apropiată de la nordul oraşului, la Arcuş, forţele inamice au opus o
rezistenţă disperată în vederea reocupării oraşului Sfântu Gheorghe. Bătaia
tunurilor de pe frontul de la Sfântu Gheorghe se auzea până aproape de Braşov.
Aceste lupte încrâncenate au evidenţiat eroismul deosebit al militarilor români,
cu preţul unor pierderi şi jertfe inclusiv de comandament (generalul de brigadă
Grigore Bălan, sublocotenent David Păiuş ş.a.).
Corpul 33 de Armată Sovietic, inclusiv Divizia "Tudor Vladimirescu" au
fost regrupate şi mutate spre zona de la sudul oraşului Târgu Mureş. Din
această cauză, Corpul român al Vânătorilor de Munte a trebuit să desfăşoare
singur înaintarea spre Odorhei. În acelaşi timp, Divizia Română 103 V ânători
de Munte, Regimentul 7 Artilerie şi unităţi blindate, în cooperare cu unităţi
sovietice au realizat un atac de flanc pe direcţia Oltului superior, peste munţii
Ciucului spre valea Nirajului, unde au ajuns la 15 septembrie 1944.
Corpul Român de Vânători de Munte a reluat ofensiva spre Mureş la 18
septembrie întâmpinând rezistenţa Diviziei Ungare 4 de munte. După şapte zile
de lupte grele în zona Niraj-Mureş, ca urmare a reorganizării atacului, două
batalioane (3 şi 7) din Divizia Română 1 Vânători de Munte au pătruns în
oraşul Târgu Mureş la 18 septembrie 1944, ora 13.00.
Luptele de pe valea Oltului superior s-au desfăşurat pe un front în
lungime de aproape 180 km, Corpul Român de V ânători de Munte realizând o
importantă reuşită operativă.
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Toate desfăşurările militare de pe direcţia principală iniţială. Sfântu
Gheorghe - Odorhei - Târgu-Mureş s-au corelat din acţiune cu operaţiunile
armate de-a lungul întregului cuprins al Carpaţilor Orientali, dintre trecătorile
Prislop. Tihuţa, Tulgheş, Bicaz, Ghimeş şi Oituz. Aceste desfăşurări au creat
condiţiile necesare stabilirii contactului şi intrării în acţiune a unităţilor Armatei
sovietice pe aliniamentele Carpaţilor Orientali, care prin însăşi natura lor
puneau probleme operative de complexitate şi dificultăţi specifice. În această
zonă, de întindere şi varietate deosebită a terenului, a fost realizată o parte
importantă a cooperării militare române-sovietice în faza finală, decisivă, a
celui de-al Ddoilea Război Mondial. Dintre acţiunile deosebite de acest fel,
subliniem pe cele din zona Ghimeş - Palanca - Făget - Frumoasa, unde
tanchiştii români au intrat la 11 septembrie 1944. Prin regrupările necesare şi
corelarea lor cu acţiunile militate de pe valea Oltului superior, a putut fi astfel
realizată eliberarea oraşului Miercurea Ciuc (tot la 11 septembrie), continuată
spre vest (pe direcţia Vlăhiţa-Odorhei) şi nord, cele din Cheile Bicazului spre
Gheorgheni şi spre valea superioară a Mureşului, eliberarea oraşelor Topliţa şi
Reghin, realizându-se astfel traversarea Carpaţilor Orientali din zona Tulgheş Borsec- Topliţa.
Toată această primă fază de eliberare a teritoriului ocupat a fost
continuată cu ofensiva energică spre Cluj (eliberat la 11 octombrie 1944) şi
Oradea (eliberată la 12 octombrie 1944), două mari acţiuni militare ofensive
româneşti. Aceste succese au relevat în mod deosebit măiestria tactică
operativă, forţa ofensivei, capacitatea adaptării rapide la depăşirea obstacolelor,
cooperarea politice-militară cu Aliaţii, superioritatea dotării materiale, dar mai
ales a motivaţiei morale a militarilor români.
Ofensiva a continuat pe direcţia nord-nord-vest, pe liniile de comunicaţie
şi pe profilul reliefului terenului - ce prezentau anumite dificultăţi -, având ca
obiective principale oraşele Dej, Zalău, Jibou, Baia Mare, Sighetu Marmaţiei,
care a fost eliberat în dimineaţa zilei 17 octombrie 1944. În Maramureşul istoric
au trebuit depăşite şi încercări separatiste ale unor elemente ucrainene.
La aceste importante succese au contribuit decisiv toate comandamentele,
unităţile şi categoriile de forţe militare: infanteria - cu toate formele ei de
organizare, artileria terestră şi antiaeriană, vânătorii de munte, trupele motomecanizate şi de tancuri, aviaţia, trupele de grăniceri, cele de căi ferate şi
comunicaţii, de informaţii, de geniu, de transmisiuni, inclusiv cele de cavalerie,
cele de marină şi fluviale (îndeosebi în cooperarea iniţială cu unităţile
sovietice), serviciile sanitare, de educaţie şi de intendenţă ale Armatei Române.
În ansamblul lor, operaţiunile militare din septembrie-octombrie 1944 din
Transilvania, Crişana, Banat şi Maramureş, au mobilizat circa 600.000 de
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militari. Armata Română a avut în aceste bătălii 28 de Divizii, 1 Corp aerian, 2
brigăzi de antiaeriană, unităţi şi formaţiuni de toate genurile şi categoriile.
Pierderile Armatei Române din septembrie - octombrie 1944 au însumat
aproape 50.000 de oameni (morţi, răniţi şi dispăruţi), iar cele provocate
inamicului -de peste 21.000 militari.
Armata Română a eliberat 872 localităţi, dintre care un număr de oraşe,
având - în cooperare cu trupele sovietice - un rol deosebit în eliberarea unor
oraşe importante precum Clujul, Oradea, Târgu Mureş, Sfântu Gheorghe, Satu
Mare, sau altele ca Dej, Huedin, Salonta, Carei. Pentru atingerea acestor
obiective au fost depăşite prin lupte 4 masive muntoase (Baraolt, Meseş, Lăpuş
şi Făget), au fost forţate 5 cursuri de apă (Mureş, Olt, Crişuri, Someş ş.a.)
Armatele 4 şi 1 au fost marile unităţi militare române care, prin numărul
de militari participanţi la lupte, prin întreaga lor structură de organizare şi
operativă, prin capacitatea de comandament şi dimensiunile fronturilor de luptă
angajate, prin spiritul lor de eroism, prin jertfele lor, au avut ponderea
principală în lupta de eliberare a nordului Transilvaniei din toamna anului 1944.
Cooperarea militară româno-sovietică reprezenta o acţiune nouă în istoria
militară a celor două ţări, iniţiată de România în condiţiile de la sfârşitul lunii
august şi începutul lunii septembrie 1944. Ea a avut un rol deosebit de
important în obţinerea succeselor comune, atât în Transilvania cât şi ulterior,
până la victoria finală. Studierea analitică, obiectivă, a desraşurării acestei
cooperări relevă eforturile principale comune ale factorilor din conducerea şi
structurile părţilor respective, precum şi unele deficienţe, inconveniente sau
chiar greşeli importante înregistrate pe parcurs, care erau numai într-o anumită
măsură oarecum inevitabile. Cele mai notorii dintre acestea au fost cele produse
în desfăşurarea marii bătălii de la Oarba de Mureş, care a produs un număr
nefiresc de mare de pierderi ale Armatei Române. Apoi, o anumită duplicitate a
unor factori politici şi militari sovietici în atitudinea lor faţă de relaţiile românomaghiare din Transilvania şi faţă de relaţiile statale româno-ungare, ajungându-se
până la înlăturarea temporară a administraţiei româneşti din zonele eliberate,
timp de aproape 4luni, între 15 noiembrie 1944- 13 martie 1945.
Eliberarea teritoriului românesc s-a încheiat la 25 octombrie 1944, în mai
puţin de două luni (54 de zile), prin acţiunile victorioase de la Satu Mare şi
Carei. Armata Română a continuat ofensiva împreună cu cea sovietică, pentru
eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei şi a unei părţi din Austria. Ziua de 25
octombrie a devenit de atunci Ziua Armatei Române.
Eliberarea teritoriului naţional a anulat în fapt "Arbitrajul" (Dictatul) de la
Viena din 30 august 1940, a zădărnicit în mod decisiv manevrele politicodiplomatice ungare, inclusiv pe cele ale comuniştilor maghiari pe lângă
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conducerea Uniunii Sovietice, privitoare la menţinerea unei părţi din
Transilvania în cadrul Ungariei. Clauza de această natură introdusă în paranteza
din Convenţia de Armistiţiu de la 12 septembrie 1944 a devenit caducă,
anihilându-se astfel demersurile politice ungare.
Tratatele de pace din 194 7 cu Ungaria şi România au consfinţit din nou,
au reconfirmat în dreptul internaţional aceste realităţi.
Eliberarea teritoriului de sub ocupaţia străină a permis începerea
reîntoarcerii la vetrele lor, la serviciile şi activităţile lor, a celor peste 250.000
de refugiaţi din nord-vestul ţării care în septembrie 1940 şi în perioada
următoare au găsit adăpost temporar, frăţesc în teritoriul liber al României atât
de grav mutilată. Reîntoarcerea refugiaţilor nu a fost lipsită de unele dificulăţi.
Aceştia constituiau numai o parte a fenomenului Marelui Refugiu Românesc
din anii 1940-1947. Refugiaţii din Basarabia şi cei din nordul Bucovinei nu s-au
mai putut întoarce la casele lor, din motivele cunoscute. O situaţie
asemănătoare au avut şi strămutaţii din Cadrilater.
Rememorarea eliberării teritoriilor de sub ocupaţia străină, a principalelor
bilanţuri, concluzii şi învăţăminte ale acelor evenimente, se înscrie în mod
semnificativ în preocupările întregii noastre societăţi, ale spiritualităţii şi
culturii româneşti.
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CERCETAREA AGRONOMICĂ ÎN ROMÂNIA DUPĂ 1945
-INDEX LIBRORUM PROHIBITORUMPARTEA I: LITERELE A - L
Dr. Elena CHIABURU

The Agronomy Researchin Romania after 1945
-INDEX LIBRORUM PROHIBITORUMFirst Part: Letters A - L
Abstract
After the Second World War, Romania was forced to remove from the public
consciousness any reference to the territories that were taken after 1945 (Bessarabia,
northem Bukovina, Quadrilater), as well as to the personalities that became undesirable
for the new politica! regime. Both the persons in administrative, military, cultural
functions etc. were purified ofthe Romanian state, as well as publications containing a
small reference to a subject that could affect good relations with the USSR.
Publications published between January 1, 1917 and August 23, 1944 were forbidden:
written by members of the royal family or works about them; the statutes of the
interwar politica! parties; the works of some authors (war criminal, escaped from the
country, undesirable for the communist regime); certain "tendentious" works of some
authors, the rest of their work remaining in the free circuit; ali school textbooks from
1920-1948; ali calendars, popular almanacs from 1918-1944; any maps that encompass
the territories that belonged to the Romanian state until World War II and which do not
belong to it; military literature, regulations, treaties etc. from 1916, and the laws and
instructions accompanying them from 1920 to 1945; history and geography books
about Bessarabia.
Higher education was reorganized in 1948 and the Universities began their
activity after the first phase of massive purification of publications was completed.
Inevitably, Agriculture with ali the branches and adjacent fields was lacking a
significant number of works of its specialists. Writings with the most diverse topics
were prohibited: agriculture, viticulture, animal husbandry, horticulture, water, soi!,
forests, agricultura! education, agricultura! policy, land law, biographies of reputable
specialists, etc. Numerous works have been completely banned throughout the
communist regime, and others have been re-edited since the mid-1950s, but with the
systematic elimination of text pieces "which contravened good relations with the
USSR".
Keywords: World War Il, Bessarabia, communist regime, royal family
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Una dintre numeroasele consecinţe suferite de ţările intrate sub dominaţia
URSS după cel de-al Doilea Război Mondial a fost obligaţia de rescriere a
istoriei pentru a folosi doctrinei bolşevice şi, aşa cum era de aşteptat, printre
primele surse de informaţie intrate în atenţia autorităţilor comuniste au fost
cărţile.

După

cel de-al Doilea Război Mondial România a fost obligată să elimine
din conştiinţa publică orice referire la teritoriile care până atunci i-au aparţinut,
dar după 1945 i-au fost luate (Basarabia, nordul Bucovinei, Cadrilaterul),
precum şi la personalităţile devenite indezirabile pentru noul regim politic. Pe
de o parte au fost epurate persoanele aflate în funcţii administrative, militare,
culturale etc. ale statului român (majoritatea arestate şi condamnate apoi la ani
grei de închisoare), iar pe de altă parte au fost epurate publicaţiile care
conţineau o cât de mică referire la un subiect ce putea aduce atingere bunelor
relaţii cu URSS- eufemismul care a marcat mai mult de o jumătate de secol de
tragedii româneşti.
Subiectul face parte dintr-o preocupare a noastră mai amplă, un prim
studiu fiindu-i consacrat lui Ion Ionescu de la Brad (Ion Ionescu de la Brad sub
cenzura comunistă, în volumul Bicentenarul naşterii lui Ion Ionescu de la Brad,
Oneşti, Editura Magic Print, 2018, p. 393-419). În cele ce urmează vom înfăţişa
modul în care, sub imperativele cenzurii comuniste, au fost puse la Index şi
condamnate la necunoaşterea publică o serie de publicaţii din domeniul
Agriculturii - cu toate ramurile sale de specialitate.
Investigaţia este necesară pentru restabilirea adevărului şi pentru
cunoaşterea cât mai completă şi corectă a istoriei din ultimul secol a acestui
domeniu vital care este agricultura pentru economia oricărei ţări. Ea reprezintă,
totodată, o îndatorire de onoare şi o obligaţie morală faţă înaintaşii vrednici dar
nedreptăţiţi de regimul politic bolşevic, a căror activitate trebuie cunoscută şi
reconsiderată la adevărata valoare.
Cercetarea constă în verificarea listelor de cărţi cenzurate şi interzise în
România după cel de-al Doilea Război Mondial şi selectarea celor care prin
conţinutul lor aparţin domeniului larg al agriculturii, iar pe de alta, verificarea
catalogului Bibliotecii Centrale Universitare "Mihai Eminescu" din Iaşi, spre a
vedea dacă exemplarele păstrate aici poartă semnele interdicţiei. Din raţiuni de
economie editorială, studiul de faţă se limitează la literele A-L, urmând să fie
continuat într-un alt material. Tot din acelaşi motiv, ne vom mărgini să dăm aici
doar titlurile pe care le-am cules din lucrarea lui Paul Caravia, Gândirea
interzisă: Scrieri cenzurate (România 1945-1989/, nu şi cotele exemplarelor
păstrate la Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din Iaşi,
cercetarea de visu a acestor publicaţii constituind substanţa unui alt text.
1

Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2000, 600 p.
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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 şi a epuraţiei persoanelor, după care vom da
lista cu cărţile din domeniul Agricultură, epurate şi interzise total sau parţial pe
durata regimului comunist.
Suportul documentar este constituit din lucrări de istorie a României, a
cenzurii şi a bibliotecilor, a agriculturii cu diversele sale ramuri, legislaţie;
lucrarea va fi ilustrată cu două imagini ale fişelor de catalog ale unor cărţi
păstrate la BCU Iaşi pe care apar semnele interdicţiilor.
Epurarea publicaţiilor: încă înainte de sfârşitul celui de-al Doilea
Război Mondial, 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, preluat apoi în
Tratatul de Pace de la Paris din 19472 • Numai că, dacă intenţia iniţială viza aşa
numita "defascizare" a administraţiei, învăţământului, presei şi culturii în
general, pe măsură ce regimul 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
metalice. În baza acestui act, pe lângă Ministerul Propagandei s-a înfiinţat o
comisie3 , care a întocmit liste cu toate publicaţiile apărute de la 1 ianuarie
1917 până la 23 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. După etapa
Ionuţ Costea, Istvăn Kiraly, Doru Radoslav, Fond secret. Fond "S" special. Contribuţii la
istoria fondurilor secrete de bibliotecă din România, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1995, p. 170.
3
Comisia Centrală de aplicare a art. 16 din Convenţia de Armistiţiu şi a Legii privind epurarea
publicaţiilor a fost constituită în august 1945 şi era formată din: G. Ivaşcu, Directorul
Propagandei şi reprezentantul Ministerului Propagandei, ca preşedinte; P. P. Stănescu, secretar
general în Ministerul Educaţiei Naţionale; P. Panaitescu-Perpessicius şi Mihail Cruceanu,
profesori secundari din partea Ministerului Educaţiei Naţionale; Pompiliu Constantinescu şi
Mihail Beniuc din partea Societăţii Scriitorilor Români; Sebastian Popescu din partea
Ministerului Afacerilor Interne; Alexandru Paleologu consilier din partea Comisiei Române de
Aplicare a Armistiţiului; Traian Popovici, bibliotecar din partea Academiei Române; George C.
Nicolescu, asistent universitar, din partea Ministerului Artelor; N. N. Vasiliu, consilier juridic în
Ministerul Propagandei, ca membri (cf. Decizia nr. 1368 publicată în "Monitorul Oficial",
Partea I, nr. 183 din 14 august 1945, p. 7159). Comisia centrală avea în subordine cenzori şi
personal administrativ şi coordona comisiile constituite Ia nivel local, în fiecare judeţ.
2
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comună

de scoatere obligatorie din circulaţia publică, soarta colecţiilor epurate
a fost diferită, în funcţie de tipul bibliotecii deţinătoare. Bibliotecile publice şi
şcolare trebuiau să le predea la Prefectura judeţului în termen de 30 de zile de la
apariţia listei (în Bucureşti şi suburbii, în 15 zile, direct la Depozitul Oficiului
de Hârtie în prezenţa unui delegat al Prefecturii Poliţiei Capitalei). Publicaţiile
aflate în bibliotecile universitare trebuiau inventariate şi păstrate în continuare,
însă consultarea lor nu s-a putut face decât cu autorizaţia şefului şi doar în
localul bibliotecii. Persoanele care nesocoteau dispoziţiile intrau sub incidenţa
delictului de sabotare a Convenţiei de Armistiţiu şi se pedepseau cu închisoare
sau cu mari amenzi băneşti 4 •
Comisia înfiinţată în 1945 a elaborat şi publicat între anii 1946 şi 1948
câteva broşuri (se pare că opt la număr), cu titluri de cărţi epurate şi instrucţiuni
din ce în ce mai detaliate 5 (impropriu numite broşuri, deoarece ultima, din 1948
conţinea peste 8000 de titluri de cărţi, ziare, reviste, anuare, almanahuri, 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 "tendenţioase" ale unor autori, restul operei lor
rărnânând în circuitul liber;
- toate manualele şcolare dintre anii 1920 -1948;
- toate calendarele, almanahurile populare etc., de orice fel din perioada
1918-1944;
-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 procedat cu stema regală şi cu însemnele dinastiei;
- literatura militară, regulamentele, tratatele etc. începând din 1916, iar
legile şi instrucţiunile ce le însoţesc din 1920 până în 1945;
4

Decretul-Lege nr. 364/1945, Publicat în "Monitorul Oficial", Partea 1, nr. 102 din 4 mai 1945.
Comisia pentru aplicarea art. 16 din Convenţia de Armistiţiu, Publicaţiile scoase din circulaţie
până la 1 august 1945, Bucureşti, Ministerul Propagandei (numită şi Broşura nr. 1); au urmat
Broşura nr. 2 şi Broşura nr. 3 din 1945 şi Publicaţiile scoase din circulaţie până la 1 iunie
1946, cumulate în: Publicaţiile interzise până la 1 mai 1948, cu un adaos: Publicaţiile interzise.
Supliment 1: 1 mai- 1 noiembrie 1948, Bucureşti, Ministerul Artelor şi Informaţiilor, 1948. De
remarcat: până în 1948, publicaţiile erau doar "scoase din circulaţie", dar de atunci înainte au
devenit "interzise". Apoi: toate aceste broşuri s-au distribuit prin vânzare, dar din 1949, listele
de cărţi interzise au avut, ele însele, un caracter secret, fiind trimise direct bibliotecilor vizate şi
doar persoanelor împutemicite din fiecare bibliotecă a se ocupa de publicaţiile secrete.
348
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- lucrările de istorie şi geografie care conţin problema Basarabiei 6 .
Decretul nr. 364 din 4 mai 1945 a stat la baza constituirii aşa-numitului
Fond Special din bibliotecile publice şi universitare care au avut permisiunea să
păstreze publicaţiile epurate.
Trebuie precizat, însă, că nu toate bibliotecile publice au avut voie să-şi
constituie depozite cu cărţi interzise, ci doar aşa-numitele biblioteci regionale,
raionale şi câteva judeţene «cu tradiţie» (recte vechime). De asemenea, este
necesar să se reamintească faptul că învăţământul superior românesc a fost
reorganizat în anul 1948, iar Universităţile, deci ş i cele cu profil agronomic, şi -au
început activitatea când prima etapă de epurare mas ivă a publicaţiilor se
petrecuse deja.
Revenind, Fondul Special a scos din circulaţie un număr încă necunoscut
de publicaţii. 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». În plus,
Instrucţiuni de lucru cu circulaţie internă în biblioteci recomandau că «ope raţia
de retragere din circulaţie trebuie efectuată cu tact şi discreţie» 7 . 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 anul 2002.
Publicaţiile incluse în Fondul Special (recte Secret) erau însemnate cu
litera majusculă "S",
IT"'"J3- Be rnRz , .D .
închise
în
depozite
:?.0 . 223
separate, cu catalog
I D vi ti e ul ~ ·-t r o et 1 vi l' i f icff.t ion lln
separat, iar accesul a
BP. .:; prgbie . :i::xtr. d i :Dnl.Agricul :. .
fost interzis inclusiv
Vol .6 .Nr . ll -12 . 192 8 .
majorităţii

angajaţilor

din
bibliotecile
respective.
Se poate afirma că
Decretul-Lege
nr.
36411945
a
instituit
Cortina de Fier asupra

'Euc . :Bu covin

l<J2 8 . 5 7 PC" · 8 °

(g_inist .J\[!;ric•ll .1§1 Domen. Dir .C..en.
tm • .\@:r j coll'l. Hr.J~3)

a !nti

269(;/'92\1
Hr

Ministerul Informaţiilor, Publicaţiile interzise până la 1 mai 1948, Bucureşti , 1948, p. 5-15.
Adrian Marino, Cenzura in România: schifă istorică şi introductivă, Craiova, Editura Aius,
2000, p. 67 - 68.

6

7

349
https://biblioteca-digitala.ro

"Acta Bacoviensia"- Anuarul Arhivelor Naţionale

Bacău,

nr. XIV /2019

culturii rom âne, motiv pentru care data de 4 mai 1945 este un " moment capital
în procesul de instaurare a dictaturii comuniste" 8 în Rom âni a, alături de 23
August 1944 (lovitura de Stat), 6 Martie 1945 (instalarea Guvernului dr. Petru
Groza), 19 Noiembrie 1946 (alegerile parlamentare fraudate) ş i 30 Decembrie
1947 (abdicarea regelui).
După ce prima etapă de epurare brutală a publicaţiilor s-a încheiat, în
1948 a urmat şi naţionalizarea editurilor ş i 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
I I I-28.&98 ~ ihAileacu, Crum
ş . a.
biblioteci s-a înfiinţat în
plus aşa-numitul Fond
Organizarea agriculturei(indrumarea Documentar în care au
agri culturei)in Rusia veche de C.
MihAilesou şi Al.Rosetti.
fost
incluse
acele
ChişinAu:Tip.Centralei coop.de
l publicaţii care, "deş i nu
Producţie şi Consum 1928. 202 pg.
corespund
scopurilor
8'
educaţiei
soc ialiste a
ado 56.153
maselor
şi
a
concepţiilor
oi
In
poli tico-ideologice
conjuncturale, sunt totuş i
indispensabile informării
ştiinţifice a specialiştilor" 9 , unele fiind scoase de la Fondul Secret. Pentru
publicaţiile din Fondul Documentar accesul a devenit mai uşo r, fiind lăsat la
latitudinea şefu lui bibliotecii . Cărţile ş i fi şe l e de catalog aferente erau însemnate
cu majuscula " D" sau cu abrevierea "Doc."- Documentar.
Important de precizat este şi faptul că o Instrucţiune a Direcţiei Generale
a Presei ş i Tipăriturilor (organismul care se ocupa de aplicarea cenzurii,
di spoziţ iil e sale fiind unitare la ni ve l naţional) din anul 1964, cerea ca atunci
când 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 so luţi e chimică) şi să nu se atragă atenţia cititorilor de pro venienţa
publicaţiei " 10 . De multe ori s-au rupt coperţile originale ş i s-au confecţionat
altele noi din carton ieftin. Prin înlăturarea coperţilor iniţiale s-au pierdut nu
doar urmele interdicţiilor, ci ş i o serie de informaţii necesare identificării
precise a ediţiilor, conţinute în caseta tipografică (tirajul, preţul etc.).

•

Ion
Cristoi u,
/ 945- / 950:
Paranoia
arestării
cărţ ilor ,
disponibil
la
https://www.historia.ro/sectiune/general/ artico l/1 945 -1950-paranoia-arestarii-cartilor accesat la
02.06.20 18.
9
Ionuţ Costea, lstvan Kiraly, Doru Radoslav, Fond secret. Fond " S" special, p. 45.
10
Ibidem, p. 297.
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Distrugerea coperţilor este foarte păguboasă astăzi în special în cazul revistelor,
care dau 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, însă Fondul Secret a rămas în vigoare
până la schimbarea de regim politic din anii '90. De la începutul anilor 1970,
cenzura cărţilor în biblioteci s-a făcut prin Instrucţiuni secrete de uz intern
conţinând liste de autori ş i de cărţi ce trebuiau retrase din circulaţie, trimise de
la Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste direct bibliotecilor vizate.
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 numero ş i
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
STUDIUL VA.RIETATO.OR Dl VIU
constituită într-un fond, de asemenea,
DE VJE, cutnnnmawuau.
prohibit, denumit fond Preluări, care
19121
a fost destul de mare, numeric
vorbind. Cărţile erau ştampilate,
numerotate ş i însemnate cu litera " P"
11111.111111 '~
..........,,,
= Preluări, scrisă creionul. O parte au
fost redistribuite în timp altor
biblioteci, dar cea mai mare parte a
fondului Preluări a stat la baza
înfiinţării Bibliotecii Centrale de Stat
a României, în anul 1953 , actuala
Bibliotecă Naţională . La Biblioteca
Centrală de Stat 1 recte Naţională,
publicaţiile epurate nu doar că nu au
fost accesibile publicului , dar, în
imensa
lor
maJontate
(câteva
milioane de exempare, după unele opinii), nu au fost prelucrate niciodată ş i nici
astăzi nu sunt, ele constituind aşa-numitul eufemistic vorbind, Fond de
11
publicaţii "destructurate", a căror salvare este imperios necesară •
Concomitent cu scoaterea din circulaţie a publicaţiilor a avut loc şi
epuraţia persoanelor. Epuraţia a fost un proces social-politic programat,
.ţ:"

Il

https:/ /www. fericiti cei prigoni ti .net/sinteze/2 188- fondul-de-carte-s-la-bnar- fondul-secret
accesat pe 14.08.2019.
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început imediat după 23 august 1944, cerut de ocupantul sovietic şi desfăşurat
până în anii '50. S-a făcut în baza unui set legislativ de sorginte bolşevică:
Legea nr. 48617 octombrie 1944 şi nr. 594/23 noiembrie 1944 referitoare la
purificarea administraţiilor publice; Legea nr. 102 1 9 februarie 1945 pentru
epurarea presei scrise şi Radiodifuziune; Decretul-lege nr. 186/19 martie 1945
privitor la trecerea din oficiu În rezervă a personalului activ al armatei care
prisoseşte; Legea nr. 217129 martie 1945 pentru purificarea administraţiilor
publice etc. 12 . Dacă scopul iniţial a fost eliminarea elementelor fasciste, a
legionarilor şi colaboraţioniştilor din viaţa publică, la începutul anilor '50 s-a
ajuns să fie eliminate cele "carieriste", "oportuniste", "exploatatoare şi
duşmănoase" Partidului unic, ceea ce însemna de fapt lichidarea adversarilor
politici 13 •
Vizaţi în primul rând au fost exponenţii generaţiei care a realizat Marea
Unire de la 1918, care, dacă mai erau în viaţă, au fost destituiţi din funcţiile pe
care le deţineau şi arestaţi, iar dacă nu mai trăiau, victime au căzut doar scrierile
lor, ce au fost epurate şi interzise cunoaşterii publice pe toată durata regimului
comunist în România, dar interdicţiile au depăşit cu mult perioadele stabilite
prin Decretul-Lege nr. 36411945. Nu a rămas niciun domeniu de activitate
economică sau culturală care să nu fi fost afectat de epurare. Inevitabil, şi
Agricultura, cu toate ramurile şi domeniile adiacente, a fost lipsită de un număr
însemnat de lucrări ale specialiştilor săi din perioada interbelică şi chiar
dinainte. Practic, victime ale epurării au căzut scrieri cu cele mai diverse
subiecte: agricultură, viticultură, zootehnie, horticultură, ape, soiuri, păduri,
învăţământ agricol, politică agrară, drept funciar, biografii ale unor specialişti
reputaţi etc. Trebuie precizat faptul că numeroase lucrări au fost interzise
complet, pe toată durata regimului comunist, în vreme ce altele au început a fi
reeditate de la mijlocul anilor '50, dar expurgate, adică cu eliminarea
sistematică a bucăţilor de text "care contraveneau bunelor relaţii cu URSS".
Această categorie de lucrări merită un studiu de sine stătător pentru restabilirea
adevărului istoric şi în domeniul Agriculturii româneşti.
În continuare, dăm o listă a lucrărilor interzise pe care le-am identificat în
Index-urile de cărţi epurate 14 , în ordine alfabetică (A-L), fără a putea pretinde,
Ion Zainea, Politică şi administratie in România (6 martie 1945- 1 martie 1946): Epurarea,
Editura Universităţii din Oradea, 2004, p. 22-25; România: Viata politică in documente (1945).
coord. Ioan Scurtu, Arhivele Statului din România, Bucureşti, 1994, p. 230-232.
13
Vezi liste însumând câteva sute de pagini de nume ale celor îndepărtaţi din viaţa publică a
României numai în perioada 6 martie 1945 - 1 martie 1946, la Ion Zai nea, op. cit .. passim.
1
~ Listele respective nu dau întotdeauna toate elementele bibliografice ale unei lucrări, astfel
încât şi în înşiruirea de mai jos pe alocuri vor lipsi: locul de apariţie, editura şi anul (uneori toate
la un loc), motiv pentru care am folosit abrevierile: s.l. =sine loca; s.e. =sine editia; s.a. =sine
anno.
12
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fireşte, că

ar fi exhaustivă. Din raţiuni de economie editorială, vom face
trimitere doar la lucrarea cumulativă a lui Paul Caravia, menţionată mai sus, în
care cititorul interesat poate găsi restul surselor primare indicate în nota nr. 5.
1. - Academia de Înalte Studii Agronomice din Cluj, Deschiderea

cursurilor şi inaugurarea în prezenţa Majestăţii Sale Regele Carol II al noului
local a/laboratoarelor, Cluj, Tipografia Naţională, 1932 (Paul Caravia, op. cit.,
p. 43);
2. - Activitatea Institutului de Cercetări Agronomice al României de la
1928-1936, Bucureşti, Tipografia Unirea, 1937 (Ibidem, p. 44);
3. - Agenda agricultorului, Editura de Stat pentru Literatură Politică,
Bucureşti, 1955, 464 p. (Ibidem, p. 46);
4. - ALBINEŢ, Eugen, CREŢU, A., Îndrumător pentru lucrări practice
de irigarea culturilor, Partea I-a, Uz intern, Iaşi, 1976 (Ibidem, p. 47);
5. - ALIMĂNIŞTEANU, Alexandru, Gospodăria săteanului, Bucureşti,
Tipografia Independenţa, 1942 (ibidem, p. 4 7);
6.
Idem, Organizarea muncii rurale, Bucureşti, Tipografia
Independenţa, 1927 (ibidem);
7. - Idem, Problema braţelor de muncă, Bucureşti, Imprimeriile
Independenţa, 1940 (ibidem);
8. - Idem, Ridicarea agriculturii româneşti, Bucureşti, Tiparul românesc,
1942 (ibidem);
9. -Analele Institutului de Cercetări Forestiere al României. 1944-1945,
Bucureşti, Monitorul Oficial, 1946 (ibidem);
1O. - ANTIM, Ştefan, Problema rurală, s. 1., Cartea de aur, 1932 (ibidem,
p. 54);
11. - ANTONESCU, Mihai A., Marile probleme ale agriculturii
româneşti. (Declaraţie făcută

la Uniunea Sindicatelor Agricole), Bucureşti,
Editura Ministerului Propagandei Naţionale, 1944 (Ibidem, p. 56);
12. - Idem, Regimul agrar român şi chestiunea optanţilor unguri (Cu o
Prefaţă a d-lui prof. univ. G. Taşcă), Bucureşti, 1928 (Ibidem, p. 57);
13. - ARHIR, N ., Uscător ia de fructe, Bucureşti, Editura Universul, 1944
(ibidem, p. 61 );
14. - AZA Y, P., Pe ogoarele patriei, Bucureşti, Tipografia Independenţa,
194 7 (ibidem, p. 65);
15. - BALACI, Ştefan, În sat la noi, Bucureşti, Editura Noastră, s.a.
(ibidem, p. 68);
16. - Idem, Numai cu vitele se scoate sărăcia din casă, Bucureşti, Editura
Noastră, s.a. (ibidem);
17. - BALOTĂ, Anton, Satul, izvor de viaţă românească, Bucureşti,
Editura Cugetarea, 1941 (ibidem, p. 69);
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muncitoare în folosul

chiaburilor şi al imperialiştilor americani şi englezi, Bucureşti, Editura P.M.R.,
1950 (Ibidem);
19. - BANU, Gheorghe, Ridicarea spirituală şi materială a satelor.
Conferinţă ţinută la Societatea «Tinerimea Română» în 8 Martie 1939,
Bucureşti, Tipografia "Satelit", 1939 (Ibidem);
20. - BANU, Marin V., Îmbunătăţirile funciare în economia agricolă
italiană, Bucureşti, "Monitorul Oficial", 1941 (Ibidem);
21. - Idem, Organizarea muncitorilor agricoli în Italia, Bucureşti, Editura
"Bucovina", 1. E. Torouţiu, 1941 (Ibidem);
22. - BASARAB-BRÎNCOVEANU, Constantin, Problema agrară a
României în faţa Congresului Internaţional al Proprietăţii de la Paris, Cu o
Prefaţă de Paul Theodoru, Bucureşti, Tipografia "Triumful", 1925 (Ibidem, p.
73);
23. - BEGNESCU, Florin, Albinele şi albinăritul în România, Bucureşti,
Tipografia "Bucovina", 1926 (Ibidem, p. 79);
24. - BERGHEANU, V., Păreri asupra reformei agrare, Tighina,
Tipografia "E. Abelman", s.a. (Ibidem, p. 82);
25. - BERNAZ, D., Viticultura României în toamna anului 1940,
Bucureşti, s. e., 1940 (Ibidem);
26. - BOGDAN-DUICĂ. Gh., Viaţa şi opera întâiului ţărănist român:
Ion Ionescu de la Brad (1818-1891), Craiova, Editura "Ramuri", 1921 (Ibidem,
p. 89);
27. - BRANCOVICI, Emil Mihai, Reforma financiară şi problema
noastră agrară, Constanţa, Tipografia "Ovidiu", H. Vurlis, 1907 (Ibidem, p.
95);
28. - BRANDRUP, Franz, Yucca - o nouă plantă textilă, Bucureşti,
Editura "Cartea Românească", 1939 (Ibidem);
29. - BULGARU, Valeriu, Către o nouă reformă agrară?, Bucureşti,
Tipografia Geller, 1936; (Ibidem, p. 104);
30. - Cartea agrozootehnică în sprijinul lucrătorilor din agricultură,
Braşov, s. e., s.a. (Ibidem, p. 113);
31. - Cartea şi marile producţii agricole. În sprijinul specialiştilor şi
lucrătorilor din agricultură, Piteşti, 1985 (Ibidem, p. 114);
32. - CĂLINESCU, Raul 1., Vânatul cu păr din România. Cheie
dichotomică (Mijloace pentru determinarea mamiferelor noastre de interes
vânătoresc ), Ediţia a III -a, (Biblioteca Agricolă a Ziarului Universul, nr. 31)
(Ibidem, p. 117);
33. - Idem, Povestiri din viaţa animalelor, Bucureşti, Editura Ziarului
Universul, 1940 (Ibidem);
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M., Criza agricolă şi organizarea
producţiei, Bucureşti, Cartea Românească, 1935 (Ibidem, p. 120);
35. - CIULPAN, George, Satul românesc, Bucureşti, Editura Universul,
193 7 (Ibidem, p. 123 );
36.- CLAUDIAN, Ioan, Alimentaţia poporului român, Bucureşti, Editura
pentru literatură şi artă, 1939 (Ibidem, p. 123);
37. - COJOCARU, Toma, Cum se obţine un vin bun, Bucureşti, Ed.
Universul, 1934 şi 1944 (Ibidem, p. 125);
38. - Combaterea ciorilor, Bucureşti, Ministerul Agriculturii şi
Domeniilor, s.a. (Cărticica plugarului, nr. 17) (Ibidem, p. 126);
39. - CONSTANTINESCU, Ştefan N., Mana viţei de vie şi lupta contra
ei, Bucureşti, Editura Universul, 1944 (Ibidem);
40. - CONTESCU, D., Hrănirea vacilor de lapte, Bucureşti, Editura
Universul, 1944 (Ibidem, p. 129);
41. - CORLĂŢEANU, N. D., Die Organisierung der Landwirtschaft,
Bukarest, 1942 (Ibidem, p. 130);
42.- Idem, L'Organisation de l'agriculture roumaine en temps de guerre,
Bucarest, 1943 (Ibidem);
43.- Idem, L'Organizzazione dell'agricultura, Bucarest, 1942 (Ibidem);
44. - Idem, Reforma agrară şi gospodăria noastră agricolă, Bucureşti,
Cartea Românească, 1930 (Ibidem);
45. - CREANGĂ, Marian, Noua revoluţie agrară în judeţul Vâlcea.
(Recomandări bibliografice), Râmnicu Vâlcea, 1983 (Ibidem, p. 134);
46. -Creditul naţional agricol, Bucureşti, 1942 (Ibidem, p. 134);
47. - Cultura pământului în mod raţional, s. 1., s.a., Biblioteca Ştiinţelor
Populare (Ibidem, p. 138);
48. - CULEA, Apostol, Cartea câmpului, Bucureşti, Editura Remus
Cioflec, 1943 (Ibidem, p. 138);
49. - Idem, Cartea grădinilor şi a podgoriilor, Bucureşti, Editura Remus
Cioflec, 1943 (Ibidem);
50. - Idem, Cartea pădurilor, Bucureşti, Editura Remus Cioflec, 1943
(Ibidem);
51. - Cum trebuie să se cultive pământul, Bucureşti, Tipografia Bucovina,
1941 (Ibidem, p. 140);
52. - DAMIAN, Constantin, Reforma agrară din 1918-1921, Bucureşti,
Institutul de Arte Grafice Lupta, 1928 (Ibidem, p. 145);
53. - DĂSCĂLESCU, Al., Cultura şi întrebuinţarea plantelor industriale,
Bucureşti, Alcalay; (Ibidem, p. 149);
54. - DEMETRESCU, Ilie C., Pădurea din punct de vedere particular şi
obştesc, Bucureşti, Tipografia Al. Popescu, 1946 (Ibidem, p. 151 );
34. -

CHIRIŢESCU-ARVA,

355
https://biblioteca-digitala.ro

"Acta Bacoviensia" - Anuarul Arhivelor Naţionale

Bacău,

nr. XIV/2019

55. - Despre organizarea întovărăşirilor agricole şi a asociaţii/ar simple
de cooperare în producţie a ţăranilor muncitori, Bucureşti, ESPLA, 1955
(Ibidem, p. 153);
56. - Dezvoltarea economiei forestiere în Republica Populară Română.
Culegere de date statistice. Nr. 0809, exemplarul 74, Bucureşti, 1963 (Ibidem,
p. 154);
57. - DIACONESCU, Ilie S., Chestiunea ţărănească în România,
Bucureşti, Institutul de Arte Grafice Cultura Poporului, 1928 (Ibidem, p. 154);
58. - DINESCU, Dem., Gospodăria rurală, Bucureşti, Editura Alcalay,
s.a. (Ibidem, p. 158);
59. - DORWAGEN, August Emil, Contabilitatea plugarului, Bucureşti,
Cartea Românească, 1942 (Ibidem);
60. - DOSPINESCU, D., Durerile ţărănimii, Bucureşti, Tipografia 1. N.
Copuzeanu, s.a. (Ibidem, p. 163);
61. - Două sărbători la Facultatea de Agronomie din Bucureşti,
Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, 1940 (Ibidem);
62.- DRON, C., Ce vor ţăranii, Iaşi, s.a. (Ibidem, p. 167);
63. - Idem, Tovărăşiile ţărăneşti, Bucureşti, Cartea Românească, 1935
(Ibidem);
64. - DUMBRAVĂ, Sterian, Statul ţărănesc. Concepţia şi organizarea
lui, Bucureşti, Tipografia Bucovina, 1935 (Ibidem, p. 168);
65. - EMANDI, Teodor G., Pământ obştiilor, nu ţăranilor, Bucureşti,
Editura Adevărul, 1919 (Ibidem, p. 176);
66. - Evidenţa zilelor muncă în repartizarea veniturilor în gospodăriile
agricole colective, E. S. P. I.S., 1952 (Ibidem, p. 176);
67. - Facultatea de Ştiinţe Agricole Chişinău, Deschiderea cursurilor
anului universitar 1938 1 1939. Cuvântarea D-lui Decan Agricola Cardaş,
Chişinău, Tiparul Moldovenesc, 1938 (Ibidem);
68. - FĂTTU, N., Reforma agrară - Conferinţă... Zalău, Tiparul
Institutului de Arte Grafice Luceafărul, 1925 (Ibidem, p. 186);
69. - FILIPESCU, C., Mobilizarea agrară, Bucureşti, Editura Pagini
Agrare şi Sociale, s.a. (Ibidem, p. 188);
70.- Idem, Laptele, Bucureşti, Editura Universul, 1944 (Ibidem);
71. - Idem, Obştea, satul şi noul regim agrar, Bucureşti, Editura Pagini
Agrare şi Sociale, 1943 (Ibidem);
72.- Idem, Le probleme du sucre en Roumanie, Bucureşti, Editions P. A.
S., s.a. (Ibidem);
73.- FILIPESCU, C.; GAVRILIU, Dima, Textilele României, Bucureşti,
Tipografia Finanţe şi Industrie, 1939 (Ibidem);
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ţărănească.

discurs rostit cu ocazia
discuţiunii adresei în şedinţele Camerei de la 26 nov. 1907, Bucureşti,
Tipografia Universitară A. B. Brătănescu, 1907 (Ibidem, p. 189);
75. - FRĂSIE, Dumitru, Despre Statutul-Model al întovărăşirilor
agricole, Bucureşti, Editura Pentru Literatură Politică, 1953 (Ibidem, p. 194);
76.- GAROFLID, Constantin, Structura proprietăţii rurale în România şi
influenţa ei asupra producţiei agricole, Bucureşti (Ibidem, p. 207);
77. - GĂBREANU, Gr., Cultura bumbacului în România, Bucureşti,
Universul, 1944 (Ibidem, p. 202);
78. - GĂ TAN, M., Creşterea vitelor, Bucureşti, Editura Universul, 1944
(Ibidem);
79. - GEORGESCU, Mircea, Principii şi metode în regiunile române
pentru reforma agrară, Bucureşti, Tipografia Bucovina, s.a. (Ibidem, p. 206);
80. - Idem, Reforma agrară în Europa, Bucureşti, Tipografia Bucovina,
1944 (Ibidem);
81. - GEORGESCU, Scarlat, Fără deosebire de naţionalitate, ţăranii
muncitori au pornit înfrăţiţi pe drumul gospodăriei agricole colective,
Bucureşti, Editura Partidului Muncitoresc Român, 1952 (Ibidem, p. 207);
82. - GEORGESCU-GRUIAN, Conversiunea datoriilor agricole şi
selecţiunea agriculturii, Craiova, Ramuri, 1930 (Ibidem, p. 208);
83.- Idem, Nucu!, Bucureşti, Universul, s.a. (Ibidem);
84. - GRAMA, Eftimie, Chestiunea agrară şi chestiunea ţărănească din
Muntenia şi Moldova: cauzele lor şi reformele necesare pentru rezolvarea lor,
1921 -epurare parţială= p. 14 7 (Ibidem, p. 225);
85. - GRINŢESCU, Aurel E., Floarea sorelui, Bucureşti, 1945 (Ibidem,
p. 228);
86. - Idem, Agricultura

practică,

Bucureşti,

Editura Universul 1934

(Ibidem);
87. - Idem, Grîul, Bucureşti, Editura Universul, 1940 (Ibidem);
88. - ldem, Lucrări agricole în timpul anului, Bucureşti, Editura
Universul, 1940 (Ibidem);
89. - Idem, Probleme agrare, Bucureşti, Editura Universul, 1934

(Ibidem);
90. - HAGI-THEODORAKY, Dimitrie, Ion Buturugă: Sfaturi practice
pentru agricultori, Bucureşti, Tipografia şi Legătoria Ovidiu, 1926; (Ibidem, p.
234);
91. - HANDREA, Iustin, Şcoala ţărănească de la Grid-Făgăraş,
Bucureşti, Fundaţia Mihai, s.a. (Ibidem, p. 235);
92. - HĂLĂLĂU, D., Lucrările în via dată pe rod, Bucureşti, s. e., 1943
(Ibidem, p. 23 7);
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93. - HERLEA, Alex., Proprietatea agrară şi dezvoltarea regimului
juridic agrar, Braşov, Tipografia "Astra", 1946 (Ibidem, p. 239);
94. - HEROIU, Traian, Conducere şi responsabilitate proprie în sectorul
silvic, Bucureşti, Tipografia Bucovina, 1941 (Ibidem);
95. - Idem, Importanţa pădurii în viaţa satelor, Bucureşti, Tipografia Al.
Popescu, s.a. (Ibidem);
96. - Idem, Le foreste delia Romania, Bucarest, Edizion Dacia, 1943
(Ibidem);
97. - IONESCU, Pompiliu Şt., Sfecla de zahăr, Bucureşti, Editura
Universul = Epurare parţială: la o nouă ediţie se elimină pasagiile privind
teritorii ce nu mai aparţin României; (Ministerul Informaţiilor, Comisia pentru
aplicarea Articolului din Convenţia de Armistiţiu, Publicaţiile scoase din
circulaţie pînă la 1 iunie 1946, p. 44);
98. - IONESCU-SISEŞTI, G., Agrotehnică, voi. 1, Bucureşti, Editura
Cartea Românească, 1942 (Cavavia, op. cit, p. 260);
99.- ldem, Aratul, Bucureşti, Editura Universul, 1944 (Ibidem);
100. - Idem, Camere agricole, Discurs ţinut în şedinţa de la 13 Aprilie
1940 a Senatului cu prilejul discuţiei proiectului de lege al camerelor agricole,
Bucureşti, Monitorul Oficial, 1940 (Ibidem);
1O1. - Idem, Colonizare a, Discursuri, Bucureşti, Monitorul Oficial, 1940
(Ibidem);
102. - Idem, Cultura porumbului, Bucureşti, Editura Universul, 1940 =
Epurare parţială: se elimină textul în care se vorbeşte de teritorii care nu mai
aparţin României (Ibidem);
103. - Idem, Discursuri parlamentare. Sesiunea 7 Martie - 19 Aprilie
1940, Bucureşti, Monitorul Oficial, 1940 (Ibidem);
104.- Idem, Factorul moral înfenomenele economice, Bucureşti, Editura
Revistei "Pagini agrare şi sociale", 1926 (Ibidem);
105. - Idem, Institutul de Cercetări Agronomice al României în anul
1941. Dare de seamă prezentată în prima şedinţă de referate din anul 1942
(Ibidem);
106. - Idem, L 'Organisation et l 'activite de l 'Institut de recherches
agronomiques de Roumanies de 1928 a 1936, Bucureşti, Imprimeria Naţională,
193 7 (Ibidem);
107. - Idem, Probitate. Articole, Craiova, Scrisul Românesc, 1935
(Ibidem);
108. - Idem, Problema textilelor naţionale. Discurs ţinut în şedinţa de la
1O aprilie 1940 a Adunării Deputaţilor cu prilejul discuţiei proiectului de lege
privitor la încurajarea culturii şi valorificării plantelor textile, Bucureşti,
Monitorul Oficial, 1940 (Ibidem);
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109. - Idem, Repartiţia proprietăţilor agricole şi a impozitelor pe aceste
proprietăţi în perioada 1923 - 1926, Bucureşti, Cartea Românească, 1927
(Ibidem, p. 260 - 261 );
110.- IONESCU-SISEŞTI, G., CORNĂŢEANU, N., La reforme agraire
en Roumanie et ses consequences, Bucureşti, 193 7 (Ibidem, p. 261 );
111. - ISVORANU, Ilie, Cultivarea cartofilor, Bucureşti, Editura
Universul, 1944 (Ibidem, p. 275);
112. - Idem, Ogorul nostru, Bucureşti, Fundaţia Principele Carol, 1937
(Ibidem);
113. - Idem, Porumbul - comoara noastră, Bucureşti, Editura Casa
Şcoalelor, 1943 (Ibidem);
114.- JOHL, Harold, Munca ţăranului în Germania, s.l., s.a. (Ibidem, p.
283);
115. - KAPRI, Manuel Br., Dirijarea producţiei şi venitul din
agricultură, Bucureşti, Editura Universul, 1945 - Extras din Buletinul
Academiei de Agricultură (Ibidem, p. 286);
116. - KIRIŢESCU, Costin C., Uniunea Sovietică şi problema agrară. O
paralelă între premisele ideologice şi înjăptuiri, Bucureşti, 1941 - Extras din
Analele economice şi statistice, N o. 1 - 3 (lan. - Mart. 1941) (Ibidem, p. 290);
117.- KOGĂLNICEANU, Mihail, Îmbunătăţirea soartei ţăranilor,
Bucureşti, Editura Librăriei Universale, s.a. (Ibidem, p. 291);
118. - Idem, Împroprietărirea ţăranilor, Ediţie îngrijită de Petre V.
Haneş, Bucureşti, Tipografiile Române Unite, s.a. (Ibidem, p. 291);
119. - LAPEDATU, Alexandru, Documente şi lămuriri istorice cu privire
la desfacerea proprietăţilor moldovene de peste Prut după pierderea
Basarabiei 16128 Mai 1812 - 2114 Ianuarie 1814, Bucureşti, Editura Carol
Gobl, 1916 (Ibidem, p. 297);
120. - LASCAROV - MOLDOVANU, Al., Satul, sătenii şi Serviciul
social, Bucureşti, Fundaţia Regală "Principele Carol", 1939 (Ibidem, p. 299);
121. - LEPŞI, Iosif, Staţiunea experimentală Manzâr, Jud. Tighina,
Chişinău, 1943 (Ibidem, p. 304);
122. - LIGHTON, William, Scrisorile unui agricultor bătrân către fiul
său, Bucureşti, Editura "Cartea Românească", 1933 (Ibidem, p. 305);
123. - LUCA, Vasile, Organizarea economiei agricole în România de
mâine, Bucureşti, Editura Librăriei Technicienilor, 1942 (Ibidem, p. 31 O);
124. - LUPE, Ion, Influenţa perdelelor forestiere asupra factorilor
meteorologiei, solului şi culturilor agricole în Rusia, Bucureşti, Editura
Bucovina, 1943 (Ibidem, p. 314).
În urma cercetării parţiale întreprinse, au fost identificate 124 de titluri de
cărţi având tangenţe cu domeniul Agriculturii, epurate după 1945 în România.
Dacă unele dintre ele aparţin unor personalităţi care au fost implicate în aparatul
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al statului înainte de 1944 (Alexandru
Alimănişteanu) şi după (Vasile Luca) ori a unor politicieni deveniţi idezirabili
pentru regimul comunist (Mihai Antonescu), cea mai mare parte a lor au un
conţinut pur tehnic (Uscătoria de fructe, Albinele şi albinăritul, Cum se obţine
un vin bun, Hrănirea vacilor de lapte, Cartea grădinilor şi a podgorii/ar,
Cartea pădurilor, Cultura bumbacului în România, Creşterea vitelor, Nucu/,
Agricultura practică, Grîul, Cultura porumbului, Sfecla de zahăr etc.) şi aparţin
unor specialişti reputaţi din domeniul agrar în perioada interbelică (Dimitrie
Bernaz, Apostol Culea, Aurel Grinţescu, C. Filipescu, Ilie Isvoranu, Pompiliu
Ionescu, Ion Ionescu-Şişeşti, chiar - prezent în această listă cu nu mai puţin de
13 titluri interzise), singura culpă fiind aceea că făceau referire la teritorii pe
care România le-a pierdut după cel de-al Doilea Război Mondial.
O posibilă concluzie a celor expuse până aici este că perioada interbelică
din istoria României Mari a fost ocultată sistematic de regimul politic de
sorginte bolşevică ce i-a fost impus ţării noastre după al Doilea Război
Mondial. Numeroase personalităţi politice, culturale, ştiinţifice şi religioase de
prin rang au fost eliminate din viaţa publică şi o dată cu suprimarea lor fizică
s-a încercat şi ştergerea rezultatelor muncii lor prin ascunderea operei scrise.
Mai mult chiar, din motive insuficient clarificate, anumite interdicţii s-au
aplicat şi unora dintre cei care au activat în sistemul socialist din România, după
anii 1950.
Din nefericire, nici domeniul agriculturii nu a fost ocolit de politicile
prohibitive impuse României de ocupantul sovietic. Pentru restabilirea
adevărului istoric şi recuperarea unor informaţii, date statistice, poate chiar
tehnici de lucru în domeniul agrar, se impune întoarcerea la izvoarele
informaţionale din epocă şi re-editarea acelor lucrări ce au importanţă şi
valabilitate până astăzi. Numai astfel pot fi eliminate hiatus-urile şi se va obţine
imaginea corectă şi completă asupra evoluţiei agriculturii româneşti.
Întreprinderea constituie, în acelaşi timp, o obligaţie morală faţă de toţi acei
specialişti ai domeniului agrar nedreptăţiţi de istoria celei de-a doua jumătăţi a
secolului XX, a căror activitate trebuie cunoscută, reconsiderată şi apreciată la
adevărata valoare, inclusiv prin aducerea la lumină a scrierilor lor.
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ASPECTE PRIVIND STAREA DE SĂNĂTATE A COPIILOR
DIN JUDEŢUL BACĂU ÎN ANII DE DUPĂ RĂZBOI
Angela OANEA
Aspects Regarding the Health of Children from Bacau County
in the Post-War Years
Abstract
To speak about the health and mortality ofthe children is a difficult task even if
it is part of history, but it helps us to understand the extent of the human drama in the
years which followed immediately after World War II. The article includes infonnation
about the activity of the medical institutions responsible for health of the children,
statistica) data regarding the diseases, mortality and a short analysis covering the
causes which has generated this situation. Poor hygiene, starvation, poor education,
outbreaks of epidemics and in the end death. These are the words used to describe
those times.
Key words: infant mortality, Bacau, children, health, diseases, health services,
epidemics.
După

terminarea celui de-al Doilea Război Mondial, ameliorarea stării de
sănătate a populaţiei devine o problemă majoră a instituţiilor statului. Zona de
nord a Moldovei în această perioadă este afectată de efectele secetei şi de
izbucnirea a numeroaselor epidemii. Datele statistice furnizate din teritoriu, de
către serviciile sanitare judeţene din Moldova, arătau înrăutăţirea stării de
sănătate a populaţiei şi creşterea numărului deceselor. Alarmant era faptul că
mortalitatea se afla în continuă creştere, în special în rândul copiilor.
Fragilitatea organismului a făcut ca aceştia să cadă uşor pradă bolilor.
Dată fiind importanţa pe care o prezintă starea de sănătate şi mortalitatea
copiilor în această perioadă, vom arăta cauzele care au provocat decesul şi
măsurile luate de către autorităţile statului în vederea ocrotirii sănătăţii copiilor.
Cert este faptul că evoluţia stării de sănătate a populaţiei infantile este în
strânsă dependenţă de mediul înconjurător: condiţiile de igienă, locuinţa,
alimentaţia, educaţia mamei, veniturile familiei.
Unul din factorii care a influenţat în general starea de sănătate a populaţiei
şi în special cea a copiilor a fost din toate timpurile locuinţa. Autorii de seamă
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ai vremii pun elementul locuinţa chiar înaintea tuturor celorlaltor cauze de
morbiditate şi mortalitate'.
Inspecţiile efectuate de medicii circumscripţiilor sanitare din judeţul
Bacău arătau că atât în mediul urban, dar, mai ales în mediul rural, locuinţele
oamenilor erau insalubre şi supraaglomerate. Casele rurale erau populate de
familii cu numeroşi copii, în medie 7-8, ce locuiau în aceeaşi încăpere. Acest
fapt favoriza creşterea numărului îmbolnăvirilor, întrucât persoanele bolnave
ocupau acelaşi spaţiu cu persoanele sănătoase. Statisticele au arătat că numărul
cazurilor de tuberculoză în familie creşte pe măsură ce se micşorează numărul
încăperilor din locuinţa respectivă2 •
Dacă tuberculoza reprezintă maladia legată de locuinţă, nu-i mai puţin
adevărat însă că acest factor social influenţează mersul unui mare număr de alte
boli. E uşor de înţeles cum că, acolo unde domină promiscuitatea şi lipsa de
igienă a locuinţei, creşte numărul de boli epidemice, venerice, mortalitatea
sugarilor etc. Se poate vorbi, chiar de "boala locuinţei" 3 , care duce la
mortalitatea infantilă, mai ales pe timp de vară când temperaturile ridicate
favorizau îmbolnăvirile.
Un capitol important în abordarea subiectului este starea de sănătate a
mamelor care procreează copiii. Fără a căuta să intrăm în amănunte în ceea ce
priveşte patologia femeii, vom arăta câteva aspecte şi fapte mai caracteristice,
de natură să pună în lumină corelaţia între biologia generală a femeii şi anumite
boli importante.
Starea de sănătate a copiilor este în strânsă legătură cu starea de sănătate a
mamelor. O serie întreagă de factori defavorabili (medicali, sociali şi culturali)
care influenţează viaţa mamei în ultimele luni ale sarcinii, precum lipsa de
îngrijire, lipsa de tratamente, educaţia etc., toate acestea fac să se nască un
număr mare de copii bolnavi. În mortalitatea copiilor mici intervine în primul
rând naşterea prematură. Este ştiut faptul că, în legătură cu unele boli cronice
ale mamei, copilul se naşte înainte de termen, având foarte puţine perspective
de a trăi.
Patologia mamei trebuie pusă în legătură cu bolile sociale. În ceea ce
priveşte sifilisul, aproape 2/3 din cazurile de mortalitate fetală sunt pricinuite de
această boală 4 • Nu trebuie să uităm, că sifilisul provoacă un număr mare de
decese în rândul copiilor mici. Sifilizarea pe scară întinsă în timpul şi după cel
Dr. G. Banu, Sănătatea poporului român, Bucureşti, Fundaţia pentru Literatură şi Artă
"Regele Carol II", 1935, p. 120.
2
Idem.
3
Ibidem, p. 121.
4
Dr. Banu, Patologia mamei şi a copilului în mediul rural, în Revista de igienă socială.
Problemele sanitare ale populaţiei rurale din România, anul X, nr. 1-6, Redacţia şi
Administraţia, p. 622.
1
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de-al Doilea Război Mondial, neglijarea tratamentului, au determinat
autorităţile locale să instituie un control riguros.
În judeţul Bacău, bolnavele infecţioase erau tratate la dispensare, spitale,
ambulatorii. Pentru prevenirea răspândirii sifilisului, în Bacău s-a înfiinţat un
Ambulatoriu fentru boli venerice, care funcţiona pe lângă Spitalul "Pavel şi
Ana Cristea" . Cu toate acestea, fenomenul nu putea fi stăpânit şi nu se putea
exercita un control eficace din cauza lipsei personalului medical şi evidenţei
stricte a bolnavelor, precum şi din cauză că medicamentele arsenicale erau prea
puţine în raport cu numărul bolnavilor6.
Tuberculoza constituie un alt punct în ceea ce priveşte patologia mamei.
Este ştiut faptul că mamele tuberculoase procreează copii cu puţine şanse de
supravieţuire. Se constată o predominanţă a tuberculozei feminine în mediul
rural. Muncile grele, ignoranţă, lipsa de igienă, surmenajul fizic, matemităţi
duse în rele condiţii contribuie la această predominanţă.
Datele statistice întocmite de către Serviciul Sanitar al judeţului Bacău
pentru lunile iulie - octombrie 1946 arată numărul femeilor bolnave raportat la
mediu în care locuiesc 7 :
Mediul urban
Tuberculoză: iulie - bolnave vechi 72 şi bolnave noi 6; august - bolnave
vechi 78 şi bolnave noi 7; septembrie - bolnave vechi 85 şi bolnave noi 1;
octombrie- bolnave vechi 83 şi bolnave noi 4;
Sifilis: iulie - bolnave vechi 160 şi bolnave noi 9; august - bolnave vechi
169; septembrie - bolnave vechi 169 şi bolnave noi 1O; octombrie - bolnave
vechi 179 şi bolnave noi 8;
Mediul rural
Tuberculoză: iulie - bolnave vechi 456 şi bolnave noi 13; august bolnave vechi 464 şi bolnave noi 12; septembrie- bolnave vechi 449 şi bolnave
noi 11; octombrie- bolnave vechi 442 şi bolnave noi 14;
Sifilis: iulie - bolnave vechi 1386 şi bolnave noi 12; august - bolnave
vechi 1384 şi bolnave noi 26; septembrie- bolnave vechi 1392 şi bolnave noi
27; octombrie- bolnave vechi 181 şi bolnave noi 16.
Căutând să sintetizăm rezultatele parţiale expuse, putem constata că
numărul femeilor bolnave în mediul rural era mai mare faţă de mediul urban.
Cauzele acestui raport se explică prin faptul că în mediul rural nivelul de trai
era mult mai scăzut, mediul de viaţă precar, analfabetismul şi lipsa educaţiei îşi
puneau amprenta asupra sănătăţii mamelor.
Angela Oanea, Combaterea epidemii/ar în judetul Bacău, în "Acta Bacoviensia", nr. XIII, p.
376.
6
Arhivele Naţionale Bacău, fond Serviciul Sanitar al judeţului Bacău, d. 44/1948, f. 30.
7
Idem, d. 511946, f. 120-121, 123-126.
5

363
https://biblioteca-digitala.ro

"Acta Bacoviensia"- Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău, nr. XIV/2019

Un alt aspect al analizei datelor statistice reprezintă problema
mortinatalităţii 8 . Pe lângă factorii economici, sociali, educativi, medicali,
creşterea procentului al mortinatalităţii este datorat şi de insuficienţa
personalului calificat pentru asistenţa maternităţii în cele trei faze ale ei:
prenatală, intra natală şi postnatală. Documentele vremurilor respective arătă că
în judeţul Bacău o parte din dispensarele medicale din mediul rural nu puteau
funcţiona din lipsa de personal, iar naşterile erau efectuate de către "babe care
nu aveau nicio pregătire" 9 .
În municipiul Bacău, la nivelul anului 1946 10 datele statistice furnizează
următorul tablou:
- Mortinatalitatea în 1946 a fost de 4,30%, faţă de 5,1 % în 1945 şi 6,2%
în 1944;
-Mortalitatea infantilă în 1946 a fost de 14,5 %, faţă de 14,9% în 1945 şi
18%în 1944;
- Mortalitatea generală în 1946 a fost de 13% faţă de 13,1 % în 1945 şi
12,7% în 1944;
- Natalitatea în anul 1946 a fost de 16, 2% faţă de 14% în anul 1945 şi
11% în 1944.
Făcând o analiză a celor expuse se poate observa că deşi procentul de
mortinatalitate este într-o scădere uşoară, comparativ cu anii anteriori, totuşi
procentul mortalităţii infantile este în continuare îngrijorător. Starea de sănătate
a acestui segment din populaţie trebuie urmărită de-a lungul etapelor de viaţă şi
este legată de însăşi fiziologia şi de procesul de creştere: copiii de prima vârstă,
copiii preşcolară şi copii de vârstă şcolară.
Numărul deceselor în primii ani de viaţă ai copiilor este determinat de
cinci mari grupe de cauze medicale: afecţiunile gastrointestinale, boli ale
aparatului respirator, debilitate congenitală, boli infecţioase şi tuberculoza. Întrun raport al medicului din Circumscripţia Domniţa Maria se arăta situaţia
demografică pe anul 1946 în această comună: "totalul populaţie - 7216; născuţi
vii - 126; născuţi morţi - 3; numărul copiilor morţi sub 1 an - 23; numărul
copiilor morţi între lan şi 10 ani- 5; numărul copiilor morţi între 13 şi 20 ani5. Născuţi acasă- 116, născuţi la maternitate - 10. Cauzele decesului pentru
copiii sub 1 an: pneumonie şi bronhopneumonie - 8 copii, debilitate congenitală
- 9 copii, diaree şi enterită- 6 copii. Total 23 de copii decedaţi" 11 •

Mortinatalitatea- indice rezultat din raportul dintre numărul de copii născuţi morţi şi numărul
total al copiilor născuţi vii, într-o anumită perioadă, pe un anumit teritoriu.
9
Arhivele Naţionale Bacău, fond Serviciul Sanitar al Judeţului Bacău, d. 811945, f.74.
10
Idem, d. 5/1946, f. 114.
11
Ibidem, f. 7.
8

364
https://biblioteca-digitala.ro

"Ac ta Bacoviensia"- Anuarul Arhivelor Naţionale

Bacău,

nr. XIV /2019

Situaţia dramatică este prezentată şi în raportul medicului pentru comuna
Gropile 12 : născuţi vii- 84; morţi până la 1 an- 18; morţi de la 1 la 4 ani- 10;
morţi de la 5la 9 ani- 1, morţi de la 10 la 14 ani- O; morţi de la 15 la 19 ani- 3.
Pentru comunele Parincea, Lecca şi Viforeni datele statistice pe anul 1946 sunt
următoarele: comuna Parincea de la O la 1 an - 41 morţi; comuna Lecca de la O
la 1 an - 16 morţi; comuna Viforeni de la O la 1 an - 1O morţi 13 •
Aceste cifre alarmante au determinat autorităţile locale să suplimenteze
numărul dispensarelor de puericultură. În judeţul Bacău funcţionau 3 dispensare
de puericultură în mediul urban (Bacău, Moineşti, Tg. Ocna) şi 17 în mediul
rural din următoarele comune: Bereşti-Bistriţa, Berzunţi, Bogdăneşti, Căiuţi,
Luizi Călugăra, Comăneşti, Domniţa Maria, Gârleni, Gloduri, Mărgineni,
Oneşti, Parincea, Răcăciuni, Secuieni, Tescani, Tamaşi şi Valea Rea. Aici se
ofereau consultaţii medicale de trei ori pe săptămână, se distribuiau alimente
medicamente, iar în "restul timpului personalul medical era pe teren" 1 •
Moaşele aveau obligaţia să facă deparazitări, vaccinări şi să ţină evidenţa
copiilor nou-născuţi şi a consultaţiilor.
În vederea combaterii mortalităţii infantile, Ministerul Sănătăţii, prin
dispensarele de puericultură, a început o campanie de prevenţie, sprijinire şi
acordarea de ajutoare. Dispensarele au fost aprovizionate cu orez, sulfamide şi
zaharină, atât de necesare copiilor aflaţi în faza diareilor 15 • De asemenea, pentru
a sprijini campania contra tulburărilor intestinale au fost trimise, prin Oficiul
Educaţiei Sanitare, broşuri ilustrate cu titlul "Îngrijirea copiilor" 16 •
Raportul de activitate întocmit de Serviciul Sanitar al judeţului Bacău pe
anul 1946 privind activitatea dispensarelor de puericultură prezintă următoarea
situaţie 17 :
Dispensare urbane de puericultură:
-Numărul total al vizitelor (consultaţiilor medicale) la dispensar: Bacău1120, Moineşti- 535, Tg. Ocna- 432. Total2087.
- Numărul total al vizitelor (consultaţiilor medicale) la domiciliu făcute de
medici: Bacău- 26, Moineşti- 219, Tg. Ocna- 208. Total453.
- Numărul total al vizitelor efectuate de către personalul auxiliar: Bacău 2466, Moineşti - 685, Tg. Ocna- 270.
- Numărul total al vizitelor efectuate de membrii comitetelor de sănătate:
Bacău - 46, Moineşti - 16, T g. Ocna- 113.

li

12

Ibidem, f. 1O.
Idem, d. 511946, f. 13.
14
Idem, d.611945, f. 9.
15
Idem, d. 51194 7, f. 99.
16
Ibidem, f. 2.
17
Idem, d. 5/1946, f. 54.
13
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- Ajutoare acordate: orez 5 kg - Moineşti; griş 45 kg- Bacău, griş 18 kg 15 kg- Tg. Ocna; zahăr 48,5- Bacău; zahăr 28,6 kg- Moineşti;
zahăr 9,1 kg- Tg. Ocna; Lapte condensat 340 kg- Bacău; săpun: Bacău- 32
kg, Tg. Ocna-7,7 kg.
- Numărul şedinţelor organizate de comitetele de sănătate: Bacău - 14,
Moineşti- 15, Tg. Ocna- 23.
-Conferinţe; Bacău- 2, Moineşti- 2, Tg. Ocna- 33.
-Şezători: Tg. Ocna- 19.
Dispensare rurale de puericultură:
-Numărul total al vizitelor la dispensar efectuate de mame şi copii: 6321;
-Numărul total al vizitelor la domiciliu făcute de medici: 3420;
-Numărul total al vizitelor efectuate de personalul auxiliar: total4499;
- Numărul total al vizitelor efectuate de membrii comitetelor de sănătate:
total485;
- Cantitatea totală a ajutoarelor acordate pentru mediul rural: griş 128,1
kg, zahăr- 133 kg; săpun 75,39 kg;
- Numărul şedinţelor organizate de comitetele de sănătate: Bogdăneşti 18, Căiţi- 1, Luizi Călugăra- 2, Valea Rea- 3. Total32.
- Conferinţe: 9.
- Şezători: 6.
Lipsa alimentelor între anii 1945-194 7 cauzată de efectele secetei în zona
de nord a Moldovei a afectat viaţa şi sănătatea populaţiei. Condiţiile proaste de
alimentare şi subnutriţia au avut un impact negativ asupra stării biologice a
copiilor care se degrada din ce în ce mai mult. Nu se găseau alimente de bază,
în special, cereale, creşterea păsărilor era foarte redusă, cantitatea de lapte era
foarte mică, iar untul, grăsimea, untdelemnul lipseau aproape cu desăvârşire.
Nu se găseau îmbrăcăminte, încălţăminte, medicamente şi alte articole cum ar fi
sare, chibrituri, săpun, sodă.
Medicii circumscripţiilor sanitare din judeţul Bacău, în inspecţiile
efectuate la grădiniţe şi şcoli, arătau că copiii erau "murdari şi rupţi, subnutriţi,
anemici, se observa o debilitate fizică la toţi copiii, din cauza lipsei de alimente
şi alimentaţie puţin consistentă" 18 • În cadrul acţiunii de combatere a efectelor
secetei, medicul şef al Serviciului Sanitar al judeţului Bacău solicita sprijinul
Primăriei oraşului Bacău, propunând înfiinţarea unui Dispensar de puericultură
pentru copiii înfometaţi până în 3 ani din oraş. Totodată, arăta că lipsa
intervenţiei instituţiilor statului în aprovizionarea populaţiei cu alimente,
supravegherii sănătăţii şi lipsa medicamentelor ar duce la existenţa şi creşterea
numărului de populaţie rahitizată, debilizată şi tuberculizată.
Moineşti, griş

18

Ibidem, f. 105.
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Concomitent cu această acţiune de salvare a acestor copii goi şi flămânzi,
au fost deschise Centre de Lapte, fiind "organizate pe lângă dispensarele de
puericultură sau pe lângă şcoli, având drept obiectiv distribuirea laptelui pentru
copiii până în vârstă de 15 ani" 19 • Comitetele comunale trebuiau să
"întocmească tabele cu starea materială a copiilor: foarte săracă, săracă şi
mijlocie, rară deosebire de rasă, religie, naţionalitate" 20 •
Cele mai afectate zone erau plăşile de munte - Moineşti şi Tg. Ocna -,
unde au fost distribuite cantităţi importante de cereale şi alimente, iar în Oneşti
şi Bogdăneşti au fost deschise 2 cantine, unde urmau să ia masa copiii orfani şi
cei ai căror părinţi erau lipsiţi de mijloace. În aceste cantine luau masa circa
1.200 de copii. Cu toate acestea nu s-a putut ameliora situaţia decât într-o
21
măsură extrem de redusă .
Subnutriţia a dus la numeroase îmbolnăviri, a crescut numărul copiilor
bolnavi de pelagră, au apărut cazuri mortale de inaniţie. Inspecţiile efectuate în
circumscripţiile sanitare, descrise în procesele-verbale, arătau cum medicii
găseau familii întregi cu copii întinşi pe pat în stare de somnolenţă şi care
afirmau că nu au mâncat de 3-4-5 zile. Aceştea apreciau că "35 - 50 % din
populaţie era înfometată, în sensul că se hrăneau o dată pe zi la 3-4 zile" 22 •
Situaţia alarmantă din judeţele Moldovei a determinat Ministerul
Sănătăţii să ia măsuri pentru a pune la adăpost copiii de eventualele lipsuri de
hrană şi a-i feri de consecinţele subnutriţiei atât de dăunătoare în perioada de
creştere. Drept urmare, s-a luat hotărârea să fie evacuaţi temporar un număr de
copii din regiunile deficitare în judeţele excedentare, cu posibilităţi mai mari de
a asigura îngrijirea şi hrana acestor copii, sau să se înfiinţeze "centre de
întremare" în regiuni deficitare cu aprovizionare directă de alimente din alte
regmm.
Trierea copiilor urma să fie făcută în aceste colonii după următoarele
criterii:
1. Vor fi propuşi şi evacuaţi numai copii cu vârsta între 2-14 ani şi numai
dacă părinţii acestora consimt şi dacă provin din regiunile bântuite de secetă, iar
familiile din care fac parte copiii cât şi comuna să fie total lipsite de orice
posibilităţi de alimentaţie.
2. Vor fi admişi, în primul rând, copiii orfani de mamă şi de tată, apoi cei
orfani de unul dintre părinţi, cei din familii cu copii numeroşi etc.
3. Se va face o evaluare medicală.

19

20
21
22

Idem, d. 511947, f. 3.
Ibidem, f. 3.
ldem, fond Comitetul Regional Valea Trotuşului Bistriţa al P.C.R., d. 5/1946, f. 153.
Idem, fond Serviciul Sanitar al judeţului Bacău, d. 14/1946, f. 13.
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înscrişi

pentru a fi

transportaţi.

5.
Copiii găsiţi bolnavi de boli contagioase cu simptome certe sau
suspecte, în covalescenţă de boli contagioase vor fi ţinuţi izolaţi, până când nu
. .
.
123
vor prezenta mc1
un penco
.
Copiii din zonele Răcătău, Parincea, Gloduri, Răcăciuni, Căiuţi, Oneşti şi
Tg. Ocna au fost duşi în coloniile din Braşov, Piatra-Neamţ şi Eforie 24 , nu
înainte de a fi vaccinaţi preventiv împotriva febrei tifoide.
Tot în aceeaşi perioadă populaţia se confrunta cu un val de epidemii, în
special cea de tifos exantematic. Apăreau noi şi noi focare, iar primele victime
erau din rândul copiilor. Situaţia statistică pentru anul 1945 arăta că în judeţul
Bacău predomina epidemia de tifos exantematic, cu un total de 1538 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 25 .
Dr. Alexandrescu arăta că atât în oraş cât şi în judeţ numărul cazurilor de
tifos exantematic şi tuberculoză a crescut din ce în ce mai mult, în special pe
V alea Trotuşului. Drept pentru care, în comunele cu focare epidemice au fost
construite băi, s-au adus cuptoare pentru deparazitare, au fost trimise trenurilebaie.
Din cauza pericolului iminent de extinderea epidemiilor s-au intensificat
controalele în grădiniţe şi şcoli. În unul dintre rapoartele întocmite de către
medicul Ioan Făiniţă, din Circumscripţia Sanitară Parincea, unde izbucnise un
focar de epidemie, arăta că "în cursul anului 1946 au funcţionat în
circumscripţia Parincea un număr de 13 şcoli. Am făcut vizite medicale la un
număr de 2859 de elevi, fiecare elev fiind vizitat de mai multe ori. Toate şcolile
au fost vizitate regulat de cel puţin două ori pe lună" 26 .
În inspecţiile regulate făcute de medicul circumscripţiei se arată că în
Şcoala din satul Lilieci erau înscrişi 90 de copii, din care doar 60 frecventau
instituţia şcolară. Au fost identificaţi cinci copii cu scabie şi 12 parazitaţi 27 •
Situaţia din comuna Domniţa Maria, descrisă de medicul şef dr. Gh.
Alexandrescu, este prezentată astfel: "am inspectat şcoala primară, constatând
localul întreţinut murdar. Copii subnutriţi, anemici, debili şi unii cu hipertrofie
ganglionară. Neglijent îmbrăcaţi şi rară educaţie igienică. Nu este cantină
şcolară. Am vizitat două locuinţe unde au fost bolnavi de tifos exantematic două
femei şi copii. Cazurile s-au vindecat. Măsurile au fost luate la timp. Pe viitor,

23

24
25
26
27

Idem, d. 511947, f.47.
Ibidem, f. 5.
Idem, d.13/1945, f. 78.
Idem,d. 5/1946, f. 38.
Idem, d. 811945, f. 24.
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se vor lipi afişe cu "boală molipsitoare" una pe poartă şi una pe uşă, deoarece la
sus zisele locuinţe n-am găsit pe nimeni" 28 .
La nivelul anului 1948, Serviciul Sanitar al judeţului Bacău constata că în
mai multe comune din judeţ a apărut gastroenterita la copii de la 6 luni până la
adulţi cu vârsta de 35 ani, cu forme destul de grave şi cu mortalitate exagerată.
Dispensarele medicale solicitau suplimentarea acestora cu tablete de sulfamide.
Concomitent, se înregistra şi o epidemie de rujeolă cu complicaţii
bronhopulmonare care, de asemenea, făcea ravagii printre copii. Se constatată
că mortalitatea infantilă era foarte mare în raport cu celelalte judeţe. Părinţii nu
aveau posibilitatea de a cumpăra medicamente fiind foarte săraci.
Drept urmare, s-a dispus de către Serviciul Sanitar al judeţului Bacău
examinarea copiilor în şcoli şi efectuarea vaccinărilor antivariolice. De
menţionat faptul că în perioada 1945-1948 copiii au fost vaccinaţi şi cu
vaccinuri atitifos-paratifice, antidifterice etc. Situaţia vaccinărilor antivariolice a
copiilor la nivelul anului 1946 se prezintă astfel: 6213 copii înscrişi pentru
vaccin în mediul rural, dar vaccinaţi doar 4237, iar în mediul urban erau înscrişi
1087 şi vaccinaţi 817 29 .
Se constată că în aceasta perioadă, copiii sufereau şi de alte maladii
infecţioase cum ar fi: scarlatina, dizenteria, variola, febra tifoidă, tusea
convulsivă, febra recurentă etc. Drept pentru care Inspectoratul General Sanitar
Iaşi aproba funcţionarea unui serviciu de consultaţii medicale pentru copii pe
lângă Spitalul "Pavel şi Ana Cristea", precum şi înfiinţarea unei secţii cu 1O
paturi de pediatrie ambele sub conducerea dr. Eleonora Cihodaru, medic J'rimar
pediatru şi puericultură al Dispensarului de Puericultură Nr. 2 din Bacău 3 .
Pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi răspândirii epidemiilor se făcea
trierea medicală a tuturor elevilor la redeschiderea şcolilor şi s-au intensificat
controalele medicale. La nivelul anului 1946 au fost făcute 228 de inspecţii
sanitare în instituţiile şcolare din mediul rural şi 270 în mediul urban.
În şcoli urma să fie desemnată câte o persoană responsabilă cu sănătatea,
dintre învăţătoarele UFDR, care trebuia să desfăşoare activităţi şi de infirmieră
şcolară, înainte sau după orele de curs. Se dispunea ca în ultima săptămână a
lunii să se organizeze "săptămâna curăţeniei". În şcoli, în sate, în adunări urma
să se explice populaţiei şi să se insiste asupra problemei de igienă individuală, a
locuinţei etc., relevând cu această ocazie problema tifosului exantematic şi a
parazitozei31 •

28

Ibidem, f. 73.
ldem, d. 511946, f. 106-1 07.
30
ldem, d. 5/1947, f. 22.
31
Ibidem, f. 79.
29
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Tot în acest sens, s-a dispus ca în toate şcolile să se organizeze un colţ
sanitar compus din: un lighean, o bucăţică de săpun, o poliţă cu câteva
medicamente, câteva lozinci referitoare la igiena şi sănătatea.
De asemenea, dispensarele, spitalele şi aşezămintele de ocrotire trebuiau
să înfiinţeze şi să popularizeze un astfel de colţ sanitar. Acesta se putea aşeza în
orice local aglomerat al primăriei, cinematografului, sălii de întruniri publice.
Un colţ sanitar urma să se expună în magazinele centrale din oraşele Bacău, Tg.
Ocna şi Moineşti. Trebuia să se expună şi materialul propagandistic, pentru
protecţia mamei şi a copilului, activitatea dispensarelor de puericultură,
centrelor de lapte, bucătăriilor dietetice, vizitele la domiciliu, consultaţii
prenatale şi grafice pentru anii 1947-1948. Graficele din materialele de
propagandă urmau să reprezinte mortalitatea infantilă prin gastroenterită,
situaţii comparative de la an la an, cauzele deceselor, activitatea caselor de
naştere sau orice alte date cu privire la această temă. Urmau să se expună
fotografii, reprezentând controlul de lapte, cantine, dispensare de puericultură
etc. Aceste vitrine trebuiau să fie fotografiate şi trimise către Serviciul Sanitar al
judeţului şi Ministerului Sănătăţii 32 •
Tot în legătură cu propaganda şi educaţia sanitară, pe lângă Serviciul
Sanitar Judeţean au luat fiinţă mai multe colective de medicină socială, de
igienă şcolară, igienă industrială şi protecţia materna-infantilă. Fiecare colectiv
urma să îşi întocmească un program de activităţi.
Studiul de faţă, cu tot aportul documentar, şi-a propus să urmărească
starea de sănătate a copiilor într-o perioadă dramatică din istoria naţiei. În ciuda
faptului ca războiul se terminase suferinţa a continuat sa fie prezentă la cote
foarte mari în rândurile populaţiei din judeţul Bacău. Documentele cuprind date
statistice privind impactul bolilor în rândul copiilor, dar surprind şi eforturile
instituţiilor publice, a personalului implicat în combaterea îmbolnăvirilor şi
deceselor, precum şi impactul negativ al lipsei de educaţie.

32

Idem.
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PROCESUL DE CONSTITUIRE A PRIMELOR
GOSPODĂRI! AGRICOLE COLECTIVE
ÎN JUDETUL
TELEORMAN
,
Mihai-Cătălin ZARZĂRĂ

The Making Process of the First Agricultural Settlements in Teleorman County
Abstract
Through this study, supported by archive documents, we intend to highlight the
making process of the first collectivist associations (from the Soviet model) in the
Teleorman agriculture, with particular spotlight on the Collective Agricultural
Settlements.
Keywords: collective agricultural settlement, agricultural inventory, land owner,
working peasants, activist, Teleorman

La şedinţa Plenară a C.C. al P.M.R. din 3-5 martie 1949 au fost stabilite
câteva principii care să guverneze constituirea Gospodăriilor Agricole
Colective: intrarea în gospodăria colectivă nu poate fi făcută decât prin liber
consimţământ, atragerea ţărănimii către aceste tip de unitate socialistă să se facă
prin defăşurarea unei munci active de lămurire cu privire la avantajele
economice aduse de colectiv; înfiinţarea de gospodării agricole treptat, doar în
comunele unde există condiţiile pentru apariţia acestora şi pe măsură ce statul
va avea capacitatea să le asigure suportul din punct de vedere al dotării cu
specialişti şi maşini agricole; intrarea în colectiv să fie permisă doar ţăranilor
săraci şi mijlocaşi, chiaburii fiind excluşi; cei care formulau cereri de intrare în
gospodăria colectivă trebuiau să intre cu tot pământul şi inventarul agricol pe
care-I deţineau; împărţirea producţiei după munca depusă 1•
La începutul anului 1949, membrii organizaţiei de bază a P .M.R. din
comuna Slobozia Mândra votează o moţiune, ce este trimisă de Pretura Plăşii
Tumu Măgurele, cu adresa nr. 94 din 16 ianuarie 1949, către Prefectul judeţului
Teleorman, prin care plugarii din comună îşi iau angajamentul să constituie,
primii din judeţ, o gospodărie agricolă colectivă şi argurnentând că acţiunea lor
este sprijinită de Frontul Plugarilor din comună, solicitând şi înfiinţarea unei
Staţiuni de Maşini Agricole, deoarece în plasa Tumu Măgurele nu exista decât
Dan Cătănuş, Octavian Roske, Colectivizarea agriculturii în România. Dimensiunea Politică.
Represiunea 1949-1953, voi 1, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti,
2004, p. 18.
1
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o fermă de stat, în comuna Liţa, care nu avea decât 5 tractoare, iar în toată plasa
existau 16 tractoare, pentru o suprafaţă de 35000 ha teren arabil, considerând ca
fiind necesară înfiinţarea în plasa Turnu Măgurele a încă trei S.M.T.-uri, în
comunele Liţa, Traian şi Râioasa 2.
În data de 14 iunie 1949, are loc şedinţa Comitetului Judeţean al P.M.R
Teleorman, unde printre problemele dezbătute se regăseşte şi cea cu privire la
comunele unde urmau să fie înfiinţate gospodării agricole, după cea pe care
urmau să o inaugureze la Slobozia Mândra, în discuţie fiind aduse comunele
Belitori, Voivoda, Peretu, Bivoliţa, Ştorobăneasa şi Siliştea Gumeşti, pentru
fiecare comună fiind repartizat un membru de partid, care trebuia să
"pregătească terenul prin prelucrarea temeinică a rezoluţiei din 3-5 martie în
problema ţărănească" .
În şedinţa Comitetului Judeţean Teleorman al Partidului Muncitoresc
Român, din data de 11 iulie 1949, sunt trasate ultimele sarcini în vederea
constituirii primei gospodării agricole pe teritoriul judeţului, în comuna
Slobozia- Mândra, fiind prelucrată Rezoluţia din 3-5 martie 1949 şi se atrage
atenţia membrilor de partid că Statutul Gospodăriilor Agricole Colective a
suferit modificări, iar pentru constituirea gospodăriilor colective "să nu se ia cel
mai bun pământ pentru gospodărie spre a preveni unele metode ale reacţiunei că
4
gospodăria dă randament mare întrucât a luat pământul cel mai bun" •
De asemenea, activiştii de partid sunt instruiţi cu privire la faptul că
trebuie format un grup de partid care va ţine şedinţa de grup şi va participa la
şedinţele organizaţiei de bază sau al comitetului de partid din comună, vor
urmări ca cei mai buni oameni din aparatul de stat din comună sau plasă să fie
încadraţi la gospodăria colectivă 5 •
Propaganda era în atenţia conducerii partidului, cei responsabili de
această activitate trebuiau să organizeze o bibliotecă în gospodărie, cât şi un
"colţ roşu cu vederi din URSS", urmând să fie desemnată o persoană care se va
ocupa special cu îndrumarea şi agitaţia în comună, în căminul cultural urmau să
aibă loc o serie de serbări şi conferinţe, caravana cinematografică urma să
meargă în comună "cel puţin o dată pe lună", iar cea mai bună fabrică din judeţ
trebuia să ia gospodăria colectivă sub patronajul ei şi să trimită agitatori "din
două în două săptămâni în comuna cu gospodărie" 6 •
În ceea ce priveşte rezolvarea unor cazuri punctuale care au îngreunat
acţiunea de comasare a terenului, se dispune ca "pentru pământul celui plecat în
America, să se găsească o rudă a lui şi să-I doneze gospodăriei, altfel nu-l
Arhivele Naţionale Teleonnan, fond Prefectura judeţului Teleonnan, d. 115/1949, f. 294.
Idem, fond PMR Comitetul Judeţean Teleonnan, d. 134/1949-1950, f. 167.
4
Ibidem, f. 66.
5
Ibidem, f. 66-67.
6
Ibidem, f. 67.
2
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putem lua. Iar pentru grădina lui Gâldău sau să se confişte pentru motive de
sabotaj, dacă acesta le face, sau să se doneze gospodăriei. Pentru vie să facă o
cerere membrii gospodăriei că solicită aceasta şi Ministerul Agriculturii va veni
şi va dona ;rJn reprezentanţii săi, pentru care fapt se va da şi decizie
ministerială" . Intr-adevăr, conform adresei Comitetului Provizoriu al Regiunii
XIV Teleorman - Secţiunea Agricolă nr. 3615 din 18 octombrie 1950,
transmisă
Direcţiei
Gospodăriilor Agricole
Colective din Ministerul
Agriculturii, terenurile chiaburilor Marin Gâldău şi Alexandru Petculescu, vor fi
comasate în perimetrul Gospodăriei Agricole Colective Slobozia Mândra, în
urma condamnării acestora, totodată fiind repartizaţi de către Comitetul
Privizoriu al comunei şi cei 27 de stupi sistematici şi 8 primitivi, confiscaţi de
la cei doi ceţăţeni 8 . Tot în şedinţa din 11 iulie 1949 este stabilit şi un calendar
clar al constituirii. Astfel, până la 20 iulie trebuia elaborat Regulamentul
interior, până pe 25 iulie să fie elaborată Norma tip, între 25 iulie şi 1 august
trebuia să fie constituită gospodăria, urmând a fi înaintat un raport special
cuprinzând caracterul gospodăriei, ce ramuri de activitate specifice îşi propune,
iar membrii urmau să fie împărţiţi pe brigăzi, Secţia Agricolă fiind obligată să
asigure tot sprijinul necesar inclusiv prin repartizarea celui mai bun agronom. 9
În intervalul 1-15 august urma "să se facă demiriştirea, planul de culturi
pentru anul 1950, şi pregătirea seminţelor fcentru anul 1950. După constituire
vor fi chemaţi toţi colectiviştii la Bucureşti" 0 .
În "Buletinul Oficial" nr. 51 din 1 august 1949, este publicat Decretul nr.
319 privind înfiinţarea Gospodăriilor Agricole Colective, care are numai două
articole, prin care se aproba organizarea Gospodăriilor Agricole Colective,
înfiinţarea acestora fiind posibilă numai printr-o hotărâre a Consiliului de
Miniştri, la propunerea Ministerului Agriculturii 11 •
Comuna Slobozia Mândra, situată pe valea Oltului, făcea parte din Plasa
Tumu Măgurele şi avea un număr de 3874 de locuitori, din care 1438 erau
incluşi în categoria ţăranilor săraci, 370 erau ţărani mijlocaşi, iar 56 erau
consideraţi chiaburi. Din totalul locuitorilor, un număr de 246 erau membri de
partid, ce formau 3 organizaţii de bază 12 •
Organizatorul grupului de partid din Gospodăria Agricolă Colectivă
"1907" Slobozia Mândra era Filip Marin 13 . Şedinţa oficială de constituire a
Gospodăriei Agricole Colective "1907" din comuna Slobozia Mândra a avut loc
7

Ibidem.
Arhivele Naţionale Teleorman, fond Prefectura judeţului Teleorman, d. 216/1950-1951, f. 83.
9
ldem, fond PMR Comitetul Judeţean Teleorman, d. 13411949-1950, f.67.
10
Ibidem.
11
"Buletinul Oficial", nr. 51/01.08.1949.
12
Arhivele Naţionale Teleorman, fond PMR Comitetul Judeţean Teleorman, d. 74/1949, f. 71.
13
ldem, d. 134/1949-1950, f. 198.
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31 iulie 1949, la ora 9 dimineaţa, fiind prezenţi toţi membrii
cu întreaga familie, autorităţile comunale, de plasă şi judeţ. Şedinţa
a fost deschisă de preşedintele comitetului de organizare, Tudor Iancu, care a
propus alegerea prezidiului, compus din: Comitetul de organizare, preşedintele
Comitetului Provizoriu comunal, organizaţia de partid, un membru al
gospodăriei colective, care va şi prezida şedinţa şi delegatul Comitetului Central
al P.M.R. 14
De la prezidiu a luat cuvântul delegatul Comitetului Central al P.M.R.,
care a anunţat aprobarea constituirii, urmat de preşedintele Comitetului de
organizare, care a fost instruit să facă o scurtă dare de seamă. Apoi a fost aleasă
noua conducere, lucrările şedinţei fiind închise de către noul preşedinte al
gospodăriei colective 15 •
Fiind un moment deosebit, ce trebuia sărbătorit, în cinstea constituirii
gospodăriei colective, după ora 3, a fost organizată o adunare festivă în curtea
conacului din comună, la care au participat: delegatul C.C. al P.M.R., delegatul
Ministerului Agriculturii, delegatul comitetului judeţean de partid, delegatul
S.M.T., delegatul G.A.S. Liţa, un reprezentant al ziarului Scânteia şi unul de la
Romfilm, membrii gospodăriei cu familiile lor, ţăranii muncitori din sat cu
familiile lor, delegaţi de ţărani din comunele vecine, delegatul armatei, precum
şi autorităţile comunale, de plasă şi judeţ. Totul s-a terminat cu organizarea unui
program artistic la care au fost invitaţi toţi participanţii 16 •
La 1 august 194 7, ora 17, are loc şedinţa Biroului Judeţean de Partid,
unde, la primul punct pe ordinea de zi, s-a aflat analiza modului cum a decurs
constituirea Gospodăriei Agricole Colective din comuna Slobozia Mândra,
raportor fiind secretarul adjunct al biroului, Măndăşoiu Tănase 17 • Acesta a făcut
o decsriere a celor petrecute cu o zi înainte, la Slobozia Mândra, precizând:
"Odată terminate lucrările de comasare, au fost mutaţi 70 de cetăţeni. Din aceşti
70 de cetăţeni numai unul nu a semnat. Patru cetăţeni din comuna Rusăneşti
Romanaţi nu au semnat pentru că nu s-a putut sta de vorbă şi un străinaş care nu
se ştie unde sunt. Încolo au semnat toţi.
Urmează a se chema toţi aceştia pentru a semna. Preotul a semnat şi el.
Am fost cu inginerul Videanu şi cu Moldoveanu pentru a stabili şi definitiva
planul de cultură şi lucrările de amenajare. Am constatat că sediul din comună
nu este bun. Mai bun este sediul din mijlocul tarlalei de pe Siu. Cel din comună
este înconjurat de gospodării particulare şi orice incendii s-ar provoca pe la vreo
gospodărie particulară s-ar putea întinde şi la sediul gospodăriei colective.
gospodăriei

14

15
16
17

Ibidem, f. 62
Ibidem
Ibidem, f. 62-63
Ibidem, f. 202
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În afară de aceasta, în comună nu se pot construi grajduri, fiindcă terenul
este nisipos, peste 25 de cm de la suprafaţă şi apoi apa care vine din deal ar
putea distruge clădirile, pe câtă vreme cel din mijlocul tarlalei prezintă mai
multă siguranţă şi, în afară de aceasta, nu li se pot atribui două sedii. A rămas
stabilit ca sediul să rămână cel de peste Siu.
Inginerul Moldoveanu a luat măsuri ca să se facă grajd pentru 80 de vite
şi o remiză lungă de 20 de metri. Grajdul este evaluat la 718.400 lei, numai
materialele, iar mâna de lucru va fi a colectiviştilor şi remiza 154.000,
ridicându-se la un total de 872.000. Acest grajd este necesar pentru vite şi în
ipoteza că ar vinde vitele (boii), tot este necesar pentru vaci, fiindcă ei tot vor
trebui să cumpere vite de reproducţie. Le mai trebuie o pompă de apă pentru
grădina de zarzavat şi seminţe. Deci împrumutul ce trebuie să facă se evaluează
la suma de lei 900.000.
Inginerul Videanu va face o cerere pentru planul de cultură, iar Năstase
pentru atribuire pe veci colectiviştilor a 2,50 ha teren vie şi sediul acesta din
partea statului şi o cerere din partea locuitorilor pentru acordarea de credit.
Aceste cereri vor fi supuse adunării generale şi până la 2 august inginerul
Videanu va pleca cu ele la Bucureşti.
Cu ocazia constituirii s-au retras 3 membri: Petre Floricel, care s-a retras
cu patru zile mai înainte şi s-a înlocuit cu Stana Bădiţa, Ion St. Pârvan, care
trebuie să-şi căsătorească fiica având inconveniente cu noul ginere şi Marin 1.0.
Bunoaia, care sunt mai mulţi fraţi şi nu sunt împărţiţi. Aceşti trei nu au semnat
şi au rămas în gospodărie un număr de 63 de membri.
Analiza asupra sărbătorii din 31 iulie 1949 a fost bine pregătită. Tovarăşul
Dachin, care a venit din Uniunea Sovietică, a fost primit de foarte multă lume
(circa 400).
Tineretul a improvizat o echipă artistică, după care tovarăşul Dachin a
povestit puţin din cele văzute în Uniunea Sovietică. Trebuie pregătit pentru că
nu are darul de a vorbi.
Deşi s-a organizat ca cetăţenii care vin la serbare să intre în comună la ora
1, totuşi ei au intrat la ora 1O. Agitaţia a fost bună, însă nu s-a văzut o
manevrare.
În timp ce tov. Olimpia vorbea, muzica a început să cânte şi lumea se
ducea acolo. Activul judeţean a fost impasibil că tov. Bogdan, tov. Mitrică nu a
luat nicio notiţă, şedea pe un tractor şi nu ştiu cum putea să ia notiţe.
Mulţi ziarişti au venit de sâmbătă seara la Slobozia Mândra şi au dormit
acolo.
Reacţiunea a lansat multe zvonuri, printre care la Uda Clocociov un fost
membru în consiliul de patronaj de pe timpul lui Antonescu a lansat zvonul că a
venit îngerul să stea de vorbă cu un copil.
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În ceea ce priveşte maşinile şi tov. Semen are o lipsă, pentru că tov. Jean
în loc să se îngrijească de maşini a plecat la meci. Pe viitor toţi membrii
biroului judeţean să ia parte activă la acţiunile mari.
Lângă tractoare se certau mai mulţi tovarăşi. M-am dus acolo şi i-am
potolit. Am fost criticat de tov. Olimpia, critică pe care am primit-o.
Muzicile nu au fost ţinute în mână, pentru că atunci când trebuiau să cânte
au plecat.
Agitaţia nu a avut oamenii împărţiţi. Unii tovarăşi au venit cu soţiile şi în
loc să aibă grijă să ducă munca, aveau grijă de soţii.
În concluzie, mobilizarea a fost bună, au participat circa 6000 cetăţeni.
Tovarăşul sovietic şi-a luat foarte multe notiţe.[ ... ] S-a observat că la
această serbare au participat mai mulţi ţărani, în proporţie de 95%.
Nu toţi vorbitorii au fost pregătiţi. Este o lipsă a mea pentru că nu am
făcut programul la timp. A vorbit prost tovarăşul Bujoreanu de la C.F.R., tov.
Frăţilă a vorbit agitatoric şi s-a văzut entuziasmul.
A vorbit bine tovarăşa Iordan, de la Uda Clocociov şi tovarăşa de la
C.F.R. De asemenea, am avut discuţii cu doi tovarăşi ziarişti, pentru motivul că
moş Cârmiş nu a fost ales în comitet" 18 •
Tot în această şedinţă se decid şi primele măsuri pentru organizarea
G.A.C.-ului şi deplasarea unui membru al biroului judeţean de partid de două
ori pe săptămână în comună 19 •
În ceea ce priveşte numărul celor care au constituit G.A.C. "1907"
Slobozia Mândra, dintr-un Raport asupra situaţiei Gospodăriilor Agricole din
judeţ, întocmit de Secţia Agricolă a Comitetului Provizoriu al judeţului
Teleorman se precizează că "Gospodăria Agricolă Colectivă "1907" din
comuna Slobozia Mândra, este constituită la data de 31 iulie 1949, cu un număr
de 76 familii şi o suprafaţă de 223,84 ha, cu un inventar viu de 52 boi şi 12
cai"20 .
Direcţia Gospodăriilor Agricole Colective din cadrul Ministerului
Agriculturii a transmis către şeful secţiilor agricole ale Sfaturilor Populare
judeţene, Instrucţiuni cu privire la primele măsuri ce trebuiesc luate în legătură
cu inaugurarea dezvoltarea primelor gospodării Agricole, unde se preciza,
printre altele, următoarele:
- Examinarea, împreună cu comitetul de conducere şi tehnicienii, a
planului de producţie, în special a planului de cultură.
- Stabilirea creditelor de care are nevoie gospodăria agricolă, în vederea
solicitării de credite băneşti la Ministerul de Finanţe.
18
19

20

Ibidem, f. 202-203.
Ibidem, f. 203.
ldem, fond Prefectura judeţului Teleorman, d. 216/1950-1951, f. 113.
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- Solicitarea de materiale de contrucţii şi de atribuire în folosinţa veşnică
a Gospodăriei Agricole Colective de terenuri de la Gospodăriile Agricole de
Stat sau din rezerva statului, precum şi stribuirea de construcţii sau instalaţii
gospodăreşti.

- Întocmirea unui inventar detaliat al bunurilor ce se aduc în gospodărie
de către membrii săi sau trec la colectiv din patrimonial statului 21 .
Gospodăria Agricolă Colectivă "1907" Slobozia Mândra trebuia să fie un
exemplu pentru ţăranii teleormăneni şi, în acest sens, a primit tot sprijinul din
partea autorităţilor de stat şi de partid. Astfel, în septembrie 1950, aceasta
primeşte un fond de investiţii de 2.570.000 lei, pentru cumpărarea a 1O vaci de
rasă, 100 oi de rasă, 7 scroafe, 2 motoare pentru irigat şi iluminat, plantarea a
600 de pomi fructiferi şi ridicarea unor construcţii 22 .
Ulterior, prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 893, publicată
"Buletinul Oficial" nr. 54 din 20 august 1949, este aprobată înfiinţarea
Gospodăriei Agricole Colective "1907" din comuna Slobozia Mândra, prima
entitate colectivistă din judeţul Teleorman23 .
Cea de a doua Gospodărie Agricolă Colectivă din judeţul Teleorman,
având denumirea "Timpuri Noi", a fost înfiinţată în comuna Belitori, la data de
11 septembrie 1949, cu un număr de 72 de membri si cu o suprafaţă totală de
204,63 ha, având un inventar de 23 boi şi 10 cai 24 .
Pentru a avea o imagine asupra dorinţei ţăranului din acea localitate de a
intra în colectiv trebuie menţionat că acea comună era parte componentă a plăşii
Roşiori de Vede, cei 4.990 de locuitori fiind grupaţi după cum urmează: ţărani
săraci - 1793 de persoane, ţărani mijlocaşi - 995 şi chiaburi - 131. În comună
existau 322 de membri de partid, constituiţi în două organizaţii de bază25 .
Conform procesului-verbal de constituire a gospodăriei colective,
secretarul comitetului de partid din comună, Dinu Mandache, a deschis şedinţa,
"propunând prezidiu! activ astfel:
Tov. Olimpia Ţenescu din partea Comitetului Central, Stanca Neagu,
Marin Cristea, Petrache Anghel şi Mitra Palan, din comitet, Neagu Florea preşedintele Comitetului Provizoriu Comunal, Pârvu Nicolae de la Comitetul
Judeţean Teleorman al P.M.R., Marin Jumugă membru în Gospodăria Agricolă
Colectivă şi încredinţează conducerea şedinţei tov. Marin Jumugă, care, ales,
declară:

Sunt foarte mulţumit că la această mare bucurie, pe care o trăim astăzi,
am fost ales să conduc această şedinţă de constituire a gospodăriei colective
Idem, fond P.M.R. Comitetul judeţean Teleorman, d. 7111949, f. 193.
ldem, fond Prefectura Judeţului Teleorman, d. 216/1950-1951, f. 88.
23
"Buletinul Oficial", nr. 54 din 20 august 1949.
24
Arhivele Naţionale Teleorman, fond Prefectura judeţului Teleorman, d. 216/1950-1951, f. 96.
25
Idem, fond P.M.R. Comitetul judeţean Teleorman, d. 7411949, f. 71.
21

22
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prin care ne vom făuri o viaţă mai bună. Dau cuvântul tov. Olimpia Ţenescu,
care, din însărcinarea Comitetului Central al P.M.R., transmite aprobarea
înfiinţării Gospodăriei Colective «Timpuri Noi» din comuna Belitori şi că se
pot începe lucrările pentru constituirea oficială a Gospodăriei Agricole
Colective «Timpuri Noi».
Dă apoi cuvântul tovarăşului Dinu Mandache, care face o dare de seamă a
modului cum s-a ajuns la înfiinţarea gospodăriei colective, arătând mizeria în
care s-a zbătut ţărănimea săracă, cum a luat fiinţă comitetul de iniţiativă, în
urma rezoluţiei din 3-5 martie 1949 al C.C. al P.M.R. şi o situaţie statistică a
numărului de membri, a terenurilor care au intrat în gospodărie, a uneltelor
agricole, cu care au intrat în gospodărie şi ajutorul dat de partid, statistică care
se prezintă astfel: 73 de familii, cu un număr de 296 suflete, dintre care 157
bărbaţi şi 139 femei, cu o suprafaţă adusă în gospodăria colectivă de 226,60 ha,
iar ca inventar agricol 7 cai, 24 de boi, 12 pluguri, 12 grape, 3 prăşitori, 20 de
căruţe şi care, 2 secerători, 2 maşini de bătut porumb şi una batoză.
Tov. Marin Jumugă dă apoi citire art. 1 din statut, care este aprobat în
unanimitate şi după care membrii gospodăriei trec şi semnează.
Propune apoi comisia de conducere astfel: Ristache Şerban, Maria
Preduşel, Ilie Ştirbu.
După o pauză de 10 minute, în care timp comisia de candidare şi-a făcut
lucrările, se dă cuvântul tovarăşului Ristache Şerban, preşedintele comisiei de
candidare, care propune pe Dinu Mandache ca preşedinte, fost argat la moşieri,
cinstit şi muncitor, care, după 23 august 1944, a luptat în continuu contra
ciocoilor şi a chiaburilor. Este ales în unanumitate prin ridicare de mâini.
Ca membri: tov Ilie Gh. Albu, sărac, cinstit, muncitor şi bun gospodar,
Maria Tiu, ţărancă săracă şi cinstită, care a muncit mult pentru a lămuri femeile,
Marin Ştirbu, ţăran muncitor şi cinstit nu a pregetat nicio clipă la muncă si
Marin Coman, ţăran sărac şi devotat, a dus toată muncile. Sunt aleşi în
unanimitate, prin ridicare de mâini.
Ca cenzori, tov. Nedelea Burtan, sărac şi cinstit, Cosmoiu Eugenia,
cinstită şi bună gospodină, Grigore Culcea, ţăran sărac şi cinstit, fost slugă la
chiaburi. Sunt aleşi în unanimitate, prin ridicare de mâini.
Tov. Jumugă dă cuvântul apoi tov. Olimpia Tenescu, delegatul
Comitetului Central, care arată că în urma rezoluţiei din 3-5 martie 1949, ţărani
săraci din mai multe comuni, dându-şi seama de mizeriile îndurate şi lipsurile
avute au pornit ca să închege viaţa în comun, punând la un loc pământul şi
uneltele şi forţele proprii, pornind să pună capăt lipsurilor şi greutăţilor de până
acum.
Ţărănimea muncitoare, convinsă şi hotărâtă, urmând sfaturile partidului, a
pornit la transformarea socialistă a agriculturii.
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Ţărănimea muncitoare, lucrând pământul izolat şi fărămiţat, şi-a dat
seama că nu mai poate îndura lipsurile, însă studiind şi dezbătând Rezoluţia din
3-5 martie şi urmând sfaturile partidului, a trecut la crearea primelor gospodării
colective, fiind primele gospodării colective, ochii tuturor sunt aţintiţi spre ele,
pentru a le vedea roadele şi pentru aceasta este necesar ca să ne luăm ca sarcină
de a face ca să înflorească aceste gospodării colective, pentru a fi exemplu
pentru ceilalţi ţărani muncitori.
Una din sarcini este de a folosi toate mijloacele ce ne stau la îndemână şi
ştiinţa experienţei sovietice pentru a da un randament bun.
Împărţind munca, primii care vor trebui să iasă la începutul campaniei de
însămânţări şi până la sfârşitul muncilor anului, să fie colectivitatea.
Învăţând tot mai mult, gospodăriile noastre, înfiinţate şi cele ce se vor
înfiinţa, vor fi exemplu de îndestulare pentru oamenii muncii din ţara noastră.
Se dă cuvântul tov. Dinu Mandache, care mulţumeşte pentru încrederea ce
i s-a dat, luându-şi angajamentul pentru ridicarea gospodăriei colective.
Tov. Jumugă, preşedintele adunării, propune a trimite P.M.R.-ului o
moţiune, căreia i-a dat citire şi pe care adunarea o aprobă cu aplauze.
Şedinţa se declară închisă la orele 13.
Şedinţa de sărbătoare se deschide la orele 15, pe terenul de sport, unde
tov. Olimpia Tenescu, delegat P.M.R., inginerul Videanu, din partea secţiei
Agricole, Tănăsescu din parte S.M.T., Pop losiv, preşedintele Comitetului
Provizoriu judeţean, preşedintele Comitetului Provizoriu al comunei Peretu,
tov. Sim din partea Fabriicii de Ţesătorie Roşiori de Vede, preşedintele
Comitetului Provizoriu al Plăşii Salcia, secretarul U.F.D.R. al plăşii Salcia,
preşedintele
Comitetului Provizoriu al comunei Măgureni, Plopeanu,
reprezentantul muncitorilor din Roşiori de Vede şi tov. Găleteanu Ion din partea
Comitetului Judeţean al P.M.R. Teleorman, care aduc salutul lor şi iau
angajamentele de a ajuta gospodăria colectivă «Timpuri Noi)) din comuna
Belitori, judeţul Teleorman, în numele instituţiilor şi intreprinderilor ce
reprezintă".

Se impart apoi darurile aduse de participanţi, după care urmează un
26
program artistic.
Din expunerea activistului de partid Găleteanu Ion, responsabilul Secţiei
de Agitaţie şi Propagandă, consemnată în procesul-verbal al şedinţei Biroului
Judeţean de partid din 13 septembrie 1949, rezultă că acţiunea pentru
constituire celei de a doua găspodării colective în judeţ, la Belitori, a pornit în
data de 8 septembrie 1949, "când s-a ţinut şedinţa unde s-a prelucrat statutul". 27
o

o

~ Idem, Colecţia Achiziţii, doc. 96/1949.
7
~ ldem, fond Comitetul Judeţean Teleonnan, d. 134/1949-1950, f. 240.

6
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Descriera modului cum a decurs această activitate este radată de activistul
de partid sus-menţionat astfel:
"Comasarea s-a făcut luni şi marţi. Nu s-a întâmpinat nicio rezistenţă.
De vineri s-a început acţiunea precisă pentru inaugurare.
S-a făcut mobilizarea tuturor comunelor. S-au adus megafoane de la
Tumu Măgurele şi Roşiori de Vede. S-au adus peste 200 de drapele roşii.
Constituirea s-a făcut în sala căminului, care s-a amenajat pentru ca să dea impresia unui edificiu public.
La constituirea oficială au luat parte toţi colectiviştii, în afară de un
tovarăş Cheran, care era lipsă şi care a semnat după masă, când a venit. Peste
cei 73 s-au mai înscris încă doi tovarăşi în timpul şedinţei de constituire.
Atmosfera bună. Mai bine ca la Slobozia Mândra [ ... ].
La constituirea festivă programul s-a desfăşurat în două părţi. De
dimineaţă a fost un program artistic pe stadion, până la ora 1, în care timp în
sala căminului se făcea constituirea oficială a gospodăriei, iar după masă, la
orele 15,30 a început sărbătorirea înfiinţării gospodăriei.
Au participat circa 7000 de suflete.
Ne-a încurcat puţin o bură de ploaie, fapt care a făcut ca o parte din
participanţi să plece.
Seara, după 8, s-a dat o serbare după care a rulat un film.
Pe scenă s-au perindat Il echipe artistice, care şi-au dat concursul.
Acţiuni duşmănoase nu au fost" 28 .
Cea de-a doua Gospodărie Agricolă Colectivă din judeţul Teleorman,
"Timpuri Noi" din comuna Belitori (astăzi Troianul) va primi actul de naştere,
în baza H.C.M. 1082 publicat în "Monitorul Oficial" nr. 83 din 28 decembrie
194929 •
Către sfârşitul anului 1949, Comitetul Central al P.M.R. emite circulara
nr. 129, referitoare la înfiinţarea de noi gospodării agricole colective. În baza
acesteia, în şedinţa Biroului Comitetului Judeţean de partid, din data de 31
decembrie 1949, se decide formarea a două comisii, compuse din câte 3
activişti, care urmau să fie instruite şi să se deplaseze în comunele Purcăreni,
Lada, Dobrogostea, Bivoliţa, Atâmaţi, Buzescu, Nenciuleşti, Puţintei, Guruieni,
Năsturelu, Şoimu, Păuleasca, Răreanca, Brâncoveanca, Cioara, Seaca,
Crângeni, Cârlomanu, Spătărei, Furculeşti, Moşteni, Pârlita, Săceni, Papa,
Cucuieţi, Bârla şi Surduleşti, unde aveau ca obiectiv să convoace organizaţiile
de bază şi de masă, să stea de vorbă şi să vadă cum priveşte populaţia
gospodăria agricolă colectivă, după care trebuia să convoace organizaţia de

28
29

Ibidem.
"Buletinul Oficial", nr. 83 din 28 decembrie 1949.
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bază şi să

prelucreze statutul, împreună cu cei care şi-au manifestat interesul
pentru înfiinţarea unui G.A.C. în localitatea respectivă 30 •
Pe parcursul anului 1950, sarcinile trasate de Partidul Muncitoresc Român
către activiştii săi sunt puse în practică, prin diferite metode, ţăranii de pe raza
judeţului fiind "convinşi" să formeze gospodării colective.
În data de 26 februarie 1950 este inaugurată Gospodăria Agricolă
Colectivă "30 Decembrie" la comuna Conţeşti, constituită din 70 de membri,
având o suprafaţă totală de 116,22 ha şi un inventar viu de 23 de boi şi 1O cai 31 .
Următoarea localitate unde va fi înfiinţată o structură colectivistă va fi
comuna Seaca, unde este inaugurată, la 3 martie 1950, G.A.C. "Răsăritul", pe o
suprafaţă totală de 116,22 ha, cu 32 de membri şi un inventar de 23 de boi, 2 cai
.
-32
ŞI o vaca
.
Pe 6 martie 1950, 37 de ţărani din comuna Spătărei înfiinţează
Gospodăria Agricolă Colectivă "Viaţă Nouă", aceasta având suprafaţa totală de
132,30 ha, inventarul viu adus în colectiv de membrii săi constând în 15 boi si 3
·33
'
cai .
Pentru a ne putea da seama de modul cum era percepută în localitate
această formă de asociere agricolă, trebuie să avem în vedere faptul că comuna
Spătărei era, la acea data, parte componentă a plăşii Salcia, avea în componenţă
2.316 de locuitori, aceştia fiind grupaţi după cum urmează: ţărani săraci 989,
ţărani mijlocaşi 271 şi chiaburi 40. În comună existau 178 de membri de partid,
34
constituiţi într-o organizaţie de bază •
Gospodăria Agricolă Colectivă" 1 Mai" din comuna Segarcea Vale a fost
înfiinţată la 28 mai 1950, cu un număr de 34 membri, cu o suprafaţă totală de
96,39 ha şi un inventar viu de 12 boi şi 3 cai 35 .
Având în vedere că nu se reuşea înfiinţarea de gospodării colective în
ritmul dorit de conducerea Partidului Muncitoresc Român, pentru a controla
mai bine munca depusă de activiştii de partid în comunele stabilite pentru
înfiinţarea de G.A.C.-uri şi îmbunătăţirea stării de spirit din aceste localităţi,
este întocmit, de către Comitetul Judeţean Teleorman al P.M.R., un Plan de
muncă ce va fi partajat în trei perioade, 1 iunie- 1 iulie 1950, 1 iulie- 1 august
1950 şi 1 august- 1 septembrie 1950, prin care se stabilesc ca sarcini: întărirea
birourilor organizaţiilor de bază şi a aparatului administrativ cu elemente
corespunzătoare; pregătirea unor echipe de "agitatori", care să desfăşoare o
Arhivele Naţionale Teleorman, fond Comitetul Judeţean Teleorman, d. 134/1949-1950, f.
345.
31
ldem, fond Prefectura Judeţului Teleorman, d. 216/1950-1951, f. 96.
32
Ibidem.
33
Ibidem.
3
~ ldem, fond P.M.R. Comitetul Judeţean Teleorman, d. 74/1949, f.71.
35
ldem, fond Prefectura Judeţului Teleorman, d. 216/1950-1951, f. 96.
30
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activitate intensă în aceste comune; activarea membrilor de partid "pentru
munca de lămurire dusă de la om la om"; convingerea femeilor care se
împotrivesc creării gospodăriilor agricole colective cu ajutorul membrelor
UFDR; efectuarea de vizite la gospodăriile agricole colective din judeţ în timpul
recoltării; prelucrarea de broşuri în cadrul organizaţiilor de masă; trimiterea de
echipe artistice care să desfăşoare o serie de activităţi de propagandă la
căminele culturale; studierea terenurilor ce trebuiesc comasate, astfel încât
pentru eliminarea greutăţilor să se evite prea multe schimburi de ţărani săraci şi
36
mijlocaşi .
În urma presiunilor exercitate la nivelul comunelor vizate, până la
sfârşitul anului 1950, vor mai fi infiinţate si alte gospodării agricole.
În comuna Suhaia, Gospodăria Agricolă Colectivă "Drumul spre
Socialism", inaugurată la 4 iunie 1950, cu un număr de 36 de membri şi o
37
suprafaţă totală de 99,98 ha şi cu un inventar viu de 1O boi şi 5 cai •
În comuna Tufeni, este inaugurată, la data de 18 iunie 1950, Gospodăria
Agricolă Colectivă "Drumul lui Lenin", având 39 de membri, o suprafaţă totală
de 136,89 ha şi un inventar viu de 8 boi, 9 vaci şi 2 junci 38 . De menţionat că, în
acea perioadă, în comuna Tufeni erau înscrişi în P.M.R. un număr de 44
cetăţeni, alţi 300 fiind membri ai Frontului Plugarilor, 45 membri UTM, iar 14
membri UFDR, iar de la ultimele două organizaţii nu a existat nicio adeziune de
înscriere în colectiv 39 •
Conform planificărilor făcute de partid, următoarea comună pe listă
pentru înfiinţarea gospodăriei colective era comuna Mozăceni, unde existau 35
de membri de partid, 120 de membri ai Frontului Plugarilor, 42 de membri ai
UTM şi 50 de membri ai UFDR 40 .
Gospodăria Agricolă Colectivă "Flamura Roşie" Mozăceni, va fi
constituită la 18 iunie 1950, cu un număr de 44 membri şi cu o suprafaţă totală
41
de 178,88 ha, având un inventar viu de 1O boi şi 3 cai .
În comuna Ştorobăneasa, din plasa Alexandria existau 51 de membri de
p_artid, 120 de m_e~bri ai o~~ani~aţiei Frontul Pluga~ilor, 20 de mem?ri ~i UTM
ŞI 50 de membn ai UFDR -, dm care doar 38 au maugurat, la 25 IUnie 1950,
Gospodăria Agricolă Colectivă "Steaua Roşie" ~torobăneasa, cu o suprafaţă de
137,25 ha şi având un inventar de 6 boi şi 12 cai 3•
36
37
38
39

~o

~1
~2
~3

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem.
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

[ 260-261.
f. 96.
[
[
f.
f.
f.

262- 263.
263.
96.
263.
1 13.
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În comuna Odobeasca, din plasa Roşi ori de Vede, Partidul Muncitoresc
Român avea 42 de membri, 113 de membri aparţineau organizaţiei Frontul
Plugarilor, 14 erau membri ai UTM şi 16 erau membri ai UFDR 44 , dar
Gospodăria Agricolă Colectivă "Drum Nou", a fost inaugurată, la data de 2
iulie 1950, de către 40 de membri, având o suprafaţă totală de 179,22 ha şi un
inventar viu de 8 boi şi 1O cai 45 .
Gospodăria Agricolă Colectivă "Zorile Socialismului" din comuna Purani
a fost inaugurată la 9 iulie 1950, cu un număr total de 30 de membri, cu o
suprafaţă totală de 11 0,28 ha şi un inventar viu de 2 boi şi 20 de cai 46 .
Gospodăria Agricolă Colectivă "Secera şi Ciocanul" din comuna Plosca a
fost inaugurată la 6 august 1950, având 36 membri şi o suprafaţă totală de
156,25 ha, iar ca inventar viu 1O boi şi 3 cai 47 . La începutul anului 1950,
comuna Plosca, era parte componentă a plăşii Alexandria, cei 5882 de locuitori
fiind grupaţi în: 1855ţărani săraci, 601 ţărani mijlocaşi şi 68 de chiaburi. În
comună existau 128 de membri de partid, constituiţi în 3 organizaţii de bază48 .
Gospodăria Agricolă Colectivă "Progresul" din comuna Lăceni a fost
inaugurată pe data de 6 august 1950, cu un număr de 33 de membri, o suprafaţă
totală de 170 ha, având ca inventar viu 1O boi şi 3 cai 49 .
În ceea de-a doua partea anului 1950, în nou înfiinţata regiune
Teleorman vor mai fi constituite şi alte gospodării agricole colective, ultima
fiind G.A.C. "Scânteia", din comuna Vârtoapele de Jos, în noiembrie 1950 50 .
Evoluţia gospodăriilor agricole colective este descrisă într-un raport de
activitate din noiembrie 1951 a Serviciului Goscol din cadrul Secţiei Agricole a
Sfatului Popular al regiunii Teleorman, unde se precizează că existau 26 de
gospodării agricole, cu un număr de 1361 familii şi având în total 2910 braţe de
muncă, 4 dintre ele provenind din fostul judeţ Olt, iar una din fostul judeţ
Vlaşca, în acestea intrând un număr de 1383 de familii cu 2968 braţe de muncă,
care au fost împărţite în 41 de brigăzi din care 35 de câmp şi 6 de grădină 51 •
În decembrie 1951, conform unei situaţii întocmite de Comitetul
Executiv al Sfatului Popular al regiunii Teleorman, din cele 26 de gospodării
agricole colective, cinci funcţionau în raionul Turnu Măgurele (" 1907"
Slobozia Mândra, "1 Mai" Segarcea Vale, "Tudor Vladimirescu" Uda
Clocociov, "Gheorghe Dimitrov" Băduleasa şi "Răsăritul" Seaca), două în
44
45

46

47
48
49
50
51

Ibidem, f. 267- 268.
Ibidem, f. 113.
Ibidem.
Ibidem.
ldem, fond P.M.R. Comitetul Judeţean Teleorman, d. 74/1949, f. 71.
ldem, fond Prefecturajudeţului Teleorman, d. 216/1950-1951, f. 114.
ldem, fond Sfatul Popular al regiunii Teleorman, d. 127/1951-1952, f. 90.
Ibidem, f. 42.
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raionul Zimnicea ("Drum spe Socialism" Suhaia şi "30 Decembrie" Conţeşti),
şapte în raionul Alexandria ("Zorile Socialismului" Purani, "Progresul" Lăceni,
"Secera şi Ciocanul" Plosca, "7 Noiembrie" Furculeşti, "Viaţă Nouă" Spătărei
şi "Ilie Pintilie" Moşteni), şase în raionul Roşiori de Vede ("Timpuri Noi"
Belitori, "Drum Nou" Odobeasca, "Drumul lui Lenin" Tufeni, "Flamura Roşie"
Mozăceni, "Steagul Roşu" Ştoborăşti şi "23 August" Butculeşti), trei în raionul
Drăgăneşti ("Ştefan Ţugui" Crâmpoaia, "6 Martie" Stoicăneşti şi "Vasile
Roaită" Drăgăneşti), două în raionul Vârtoape ("Viaţă Nouă" Călineşti şi
52
"Scânteia" Vârtoape ) .
Cel mai slab raion colectivizat era Vida, unde fusese înfiinţată o singură
gospodărie colectivă, în localitatea Talpa Bâscoveni, sub denumirea de "1
Mai" 53 , în condiţiile în care pe teritoriul raionului Vida existau 17815
gospodării, din care: 10175 ţărani săraci, 7385 ţărani mijlocaşi şi 295 de
gospodării încluse în categoria chiaburi 54 .
În anul 1955, pe teritoriul raionului Videle fuseseră constituite şase
gospodării agricole, număr ce se menţine până în prima parte a anului 1956, dar
numărul familiilor colectivizate va creşte de la 260 familii la 295 de familii, iar
suprafaţa de teren se măreşte de la 961,33 ha, la 1034 55 •
Până la începutul anilor '60 ai secolului trecut, în toate localităţile
judeţului Teleorman vor fi înfiinţate Gospodării Agricole Colective, încheierea
procesului de colectivizare a agriculturii fiind declarat oficial terminat în
plenara specială a CC al PMR la 23-25 aprilie 1962 şi a sesiunii speciale a
Marii Adunări Naţionale, desfăşurate în Bucureşti, la 27-30 aprilie 1962.

52
53
54
55

Idem, fond Sfatul Popular al Regiunii Teleorman, d. 42/1951-1952, f. 42.
Ibidem.
Idem, d. 150/1950-1951, f. 147.
Idem, fond PCR Comitetul Raional Vide le, d. 17/1956, f.32
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O INSTITUŢIE INTERNAŢIONALĂ CU SEDIUL LA
GALAŢI: COMISIA MIXTĂ A PRUTULUI (1866-1919).
PREZENTARE DE FOND ARHIVISTIC
v\iexandru-Florinel DUŢĂ 1
Dr. Adrian PO HRIB
1

An International Institution Based in Galaţi: The Mixed Commission
of the Pruth River (1866-1919). The Presentation oflts Archives
Abstract
The article brings to the fore some data pertaining to the archives of the Mixed
Commission ofthe Pruth River (1866-1919), existing in the Archives of Galaţi County.
The investigation of the documents issued by this institution could reveal important
in formation regarding severa) international issues, such as the problem of the Danube,
navigation, trade, the history of engineering and of technology, hydrology,
meteorology, hydrotechnical works, statistics regarding the number and the flags ofthe
ships coming or going from the port, navigation fees and so on.
More exactly, the article conveys information regarding the history and the tasks
of the Mixed Commission of the Pruth, the quantity of the archive material, its
Alexandru-Florinel Duţă (1946-2009), arhivist în cadrul Arhivelor Naţionale Galaţi, a deţinut
de director între anii 1990-1998, fiind preocupat constant de valorificarea ştiinţifică a
datelor şi infonnaţiilor din fondurile de arhivă deţinute. În studiile şi comunicările ştiinţifice a
abordat teme privind evenimente şi personalităţi nu numai ale istoriei locale şi naţionale, ci şi
internaţionale. Dintre articolele şi studiile dedicate istoriei internaţionale se disting cele
referitoare la activitatea Comisiei Europene a Dunării (1856-1949) şi Comisiei Mixte a Prutului
(1866-1919). În perioada 1990-1995 a fost un colaborator constant al revistei "Poliţia în
acţiune", editată de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi, al revistei "Danubius", editată de
Muzeul de Istorie Galaţi şi al cotidianului "Jurnalul de Galaţi", acesta din unnă găzduind mai
multe articole referitoare la activitatea social-economică şi culturală a oraşului Galaţi.
Remarcăm, de asemenea, contribuţia deosebită în editarea unor lucrări de o înaltă ţinută
ştiinţifică, cum ar fi Tezaur documentar gălăţean (coautori Cezar Bejan, Stelian Iordache,
Viorica Solomon, Bucureşti, 1988, 445 p.), Tratate, convenţii şi alte documente referitoare la
regimul navigaţiei pe Dunărea Maritimă, (coautor Ştefan Stanciu), ediţia a II-a, Galaţi, 2009,
447 p.) sau prin punerea la dispoziţia pasionaţilor de istorie a unor instrumente de cercetare
ştiinţifică impecabile - ne referim la Inventarul arhivistic al Comisiei Europene a Dunării
(1856-1949) (coautori Cezar Bejan, Stelian Iordache, Viorica Solomon), Bucureşti, 1987, 250
p.), dar şi la alte numeroase inventare arhivistice, care, deşi nu au fost publicate, reprezintă
adevărate monumente ale profesionalismului pentru generaţiile actuale şi viitoare de arhivişti.
Pentru infonnaţii suplimentare privind biografia şi activitatea ştiinţifică, vezi Adrian Pohrib, In
Memoriam. Alexandru-Florinel Duţă (1946-2009), în "Acta Bacoviensia"- Anuarul Arhivelor
Naţionale Bacău, nr. IV, 2009, p. 483-498.
1

funcţia
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chronological limits, the stage of the research done upon it, the way the files are
classified, the languages ofthe documents, the complexity ofthe inventory available in
the study hali. Ali this information reveals the research opportunity offered by these
fi les, made available to the scientific world by the Archives of Galaţi County.
Keywords: The Mixed Commission of the Pruth River, Danube, Pruth, international
institutions, international navigation laws, navigation, navigation police, navigation
fees, sanitary regulations, hydrotechnical works.

Articolul îşi propune să aducă în atenţia cercetătorilor şi pasionaţilor de
istorie o serie de informaţii legate de existenţa în Arhivele gălăţene a fondului
de arhivă Comisia Mixtă a Prutului (1870-1919). Studierea documentelor
create de către această instituţie oferă posibilitatea cunoaşterii unor aspecte ale
relaţiilor internaţionale legate de problema Dunării, navigaţie, comerţ, istoria
ştiinţelor tehnice şi inginereşti, hidrologie şi meteorologie, lucrări hidrotehnice,
situaţii statistice privind numărul şi pavilionul navelor intrate şi ieşite, taxele de
navigaţie etc. Astfel, concret, sunt aduse în atenţia celor interesaţi informaţii
legate de istoricul şi atribuţiile Comisiei Mixte a Prutului, cantitatea de arhivă,
limitele cronologice, gradul de prelucrare arhivistică, modul de structurare a
dosarelor, limbile în care au fost redactate documentele, complexitatea
inventarului de la sala de studiu, toate având menirea să sublinieze
oportunităţile oferite din prisma cercetării ştiinţifice şi disponibilitatea
instituţională a Arhivelor gălăţene.
Se cunoştea existenţa, în păstrarea Arhivelor Naţionale din România, a
unui singur fond de arhivă creat în urma activităţii unei instituţii internaţionale
- acela al Comisiei Europene a Dunării (1856-1949), la Serviciul Judeţean
Galaţi 2 • La acelaşi Serviciu, cu ocazia pregătirii pentru microfilmare a fondului
Comisia Europeană a Dunării, au fost descoperite o serie de documente
rezultate din activitatea altei instituţii internaţionale care şi-a avut sediul central
în România - Comisia Mixtă a Prutului. Aceste documente au fost constituite
într-un fond separat, care a fost prelucrat arhivistic în anul 1978.
Spre deosebire de Comisia Europeană a Dunării, existenţa şi activitatea
Comisiei Mixte a Prutului sunt puţin cunoscute şi studiate în lucrările şi
publicaţiile de istorie, geografie şi drept internaţional. Astfel, numai patru
lucrări, apărute în România înainte de 1944, menţionează această instituţie
internaţională3 . Convenţiile internaţionale privind activitatea Comisiei au fost
Pentru informaţii referitoare Ia acest gen special de fonduri de arhivă pe plan mondial, vezi
Mihail Fănescu, Arhivele instituJii/or internafiona/e, în "Buletin de documentare arhivistică", 1,
1972, p. 29-36.
3
Acestea sunt: Pacu N. Moise, Cartea Judefu/ui Covurlui, partea a 1-a, Galaţi, 1892, p. 381389; Ministerul Afacerilor Străine, Îmbunătăfirea navigaJiei pe Dunăre şi Prut, Bucureşti,
1891; Ministerul Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor, La Roumanie /866-/906,
2
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publicate de către Dimitrie A. Sturdza, Trandafir G. Djuvara şi "Monitorul
Oficial"4 . De asemenea, Comisia Mixtă a Prutului a editat, la Galaţi, două
volume de convenţii şi regulamente 5 • Deşi unele lucrări şi studii au prezentat
informaţii asupra navigaţiei pe Prut în prima jumătate a secolului al XIX-lea,
interesul pentru această problemă nu a mai fost în atenţie după domnia lui
Alexandru Ioan Cuza6 .
Raportându-ne la bibliografia străină, cunoaştem doar un singur articol
publicat de către Kwiatinski, delegatul Austro-Ungariei la Comisia Mixtă a
Prutului, în nr. 4/187 4 al "Comunicări lor Societăţii Geografice" din Viena, sub
titlul Prutul- studiu hidrografic7 •
Actul de înfiinţare a Comisiei Mixte a Prutului 1-a constituit convenţia
încheiată la Bucureşti (3115 decembrie 1866) între guvernele Austriei,
României şi Rusiei, intitulată "Stipulaţii privind navigaţia pe Prut" 8 . Fără a
intra în amănunte legate de geneza acestei convenţii internaţionale (informaţii
care ar trebui să se regăsească în arhiva Ministerului Afacerilor Externe), ne
mărginim să menţionăm interesul mai vechi manifestat de către Austria şi Rusia
pentru reglementarea unor probleme din domeniul navigaţiei fluviale, interes
argumentat prin încheierea convenţiei de la Petersburg din 13/25 iulie 1840
9
privind navigaţia pe Dunăre .
În ceea ce priveşte România, se cunoaşte faptul că Regulamentul Organic
al Moldovei ( 1832) prevedea, la articolul 158, ca Siretul şi Prutul, " ... care curg
Bucureşti,

1907, p. 468-469 şi Gâlea Theodor, Navigaţia fluvială şi maritimă în România,
1930, p. 21.
~ Dimitrie A. Sturdza, Recueil de documente refatifs a la liberle de navigation du Danube,
Berlin, 1904, p. 760-808; Trandafir G. Djuvara, Tratate. convenţiuni şi învoieli internaţionale
ale României azi în vigoare, Bucureşti şi Paris, 1888, p. 53-104, "Monitorul Oficial" nr. 43 din
24 mai 1882 şi 228 din 17 ianuarie 1902.
5
Volumele, intitulate Actes concernats la naviga/ion du Pruth, au fost tipărite la Tipolitografia
J. Schenck din Galaţi în 1871 şi 1903.
6
Vezi Istoria României, voi. IV, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1964, p. 199; Nicolae
Bîrlădeanu, Dan Nicolescu, Contribuţii în istoria marinei române, voi. 1. Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1979, p. 127-128; Iulian Cârţină, Ilie Seftine, Dunărea în istoria
poporului român, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972; Leonid Boicu, Austria şi Principatele
Române în vremea Războiului Crimeii (1853-1856). Editura Academiei RSR, Bucureşti, 1972,
p. 304-31 O; Leonid Boi cu, Încercări de navigabilizare a rîurilor moldoveneşti în prima
jumătate a secolului al XIX-lea, în "Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie din Iaşi", tom.
II, 1965, p. 93-116; Leonid Boicu, Transporturile în Moldova între anii 1848 şi 1864, în
Dezvoltarea economică a Moldovei, Editura Academiei RPR, Bucureşti, 1963, p. 455-464.
7
O traducere în limba franceză a acestui articol a fost efectuată mai târziu de Guido de
Toncourt, inginerul Comisiei Mixte a Prutului, vezi Arhivele Naţionale Galaţi, fond Comisia
Mixtă a Prutului, d. 19/1897-1901, f. 52-57.
8
O copie dactilogratiată a convenţiei se găseşte în fondul de arhivă al Comisiei Mixte a
Prutului, d. 17/1895, f. 28-26.
9
Textul Convenţiei a tost publicat de către Dimitrie A. Sturdza, op. cit.. p. 7-11.
Bucureşti,
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spre amiazăzi şi dau în Dunăre, să slujească spre coborârea
mărfurilor şi a producturilor ţării ... ", de unde rezultă necesitatea de a asigura
navigaţia pe aceste râuri şi de a construi un canal de legătură între ele, pe apa
10
Bahluiului . Pe lângă faptul că orice acord internaţional încheiat în această
perioadă întărea autonomia şi sublinia tendinţele spre independenţă ale
României, nu era de neglijat nici argumentul economic legat de costurile
excesive ale transporturilor pe uscat 11 . După ce stabilea, prin art. 1, libertatea
navigaţiei pe râul Prut şi obligativitatea respectării de către nave şi echipajele
lor a regulilor de navigaţie şi a dispoziţiunilor "Stipulaţiilor", convenţia
prevedea, la art. 7, instituirea unei "comisii mixte permanente, alcătuită din
delegaţii Rusiei, Austriei şi Principatelor Unite, pentru a pune Prutul în cele mai
bune condiţii posibile de navigabilitate" 12 . Acelaşi articol punea următoarele
"misiuni" în sarcina Comisiei:
- executarea lucrărilor necesare pentru asigurarea navigabilităţii;
-întocmirea şi aplicarea tarifului taxelor de navigaţie;
-elaborarea regulamentelor de navigaţie şi poliţie fluvială ;
- supravegherea întreţinerii lucrărilor şi respectării stricte a dispoziţiilor
regulamentare.
"Stipulaţiile" aduceau precizări cu privire la lucrările de ameliorare a
condiţiilor de navigaţie, perceperea taxelor, reglementarea problemelor vamale
şi sanitare. Prin art. 14, guvernele semnatare se angajau să aducă Comisiei şi
organelor sale "toată asistenta şi întregul concurs de care ar avea nevoie" 13 , iar
art. 33 menţiona că sediul Comisiei avea să fie instalat la Bucureşti sau la
Galaţi 14 . Aplicarea în practică a prevederilor "Stipulaţiilor" a început abia la 21
septembrie/2 octombrie 1870, când Comisia Mixtă a Prutului s-a întrunit în
prima sa şedinţă, la Bucureşti. Primii delegaţi ai statelor membre au fost: Panait
Donici, inspector general al CFR, baronul Pottenburg, consulul general al
Austro-Ungariei la Bucureşti, şi baronul d'Offenberg, consul general al Rusiei 15 •
La 10/22 aprilie 1871, în ultima şedinţă ţinută la Bucureşti, Comisia, apreciind
că "lucrările preliminare destinate a pregăti activitatea regulată a Comisiei pot fi
considerate terminate" 16 , a hotărât transferarea sediului la Galaţi.
De fapt, aceste "lucrări preliminare" au continuat şi la Galaţi, pe tot cursul
anului 1871, ele fiind de natură legislativă, organizatorică, administrativă,
de-a lungul

ţării

tehnică şi financiară.

Analele Parlamentare ale României, tom. I, partea a II-a, Bucureşti, 1893, p. 154.
Vezi L. Boicu, Transporturile în Moldova între 1848 şi 1864 ... , p. 451.
12
Arhivele Naţionale Galaţi, fond Comisia Mixtă a Prutului, d. 17/1895, [ 23.
13
Ibidem, [ 24.
1
~ Ibidem, f. 26.
15
Idem, d. 1/1870-1885, f. 1.
16
Ibidem, f. 17.
10
11
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Pe linie legislativă, s-au discutat şi elaborat, în şedinţele de la 27
ianuarie/8 februarie şi 28 ianuarie/9 februarie 1871, Regulamentul de navigaţie
şi poliţie fluvială, Tariful taxelor de navigaţie şi Regulamentul de administrare a
Casei de Navigaţie. Aceste documente au fost supuse spre avizare guvernelor
statelor membre, cu rugămintea ca aprobarea să fie dată în timp util, spre a
putea fi aplicate de la 3115 aprilie 1871, odată cu redeschiderea navigaţiei pe
Prut 17 • În domeniul organizatoric-administrativ, a fost adoptat Regulamentul de
lucru al Comisiei 18 , a fost înfiinţată Inspecţia de Navigaţie, căreia i-au revenit în
mod provizoriu şi atribuţii administrative şi tehnice 19, şi a început angajarea
personalului, context în care remarcam numirea colonelului Steriadis, fost
comandant al flotei române, în funcţia de inspector al navigaţiei 20 .
Din perspectivă financiară, Comisia, neavând la dispoziţie fonduri pentru
acoperirea cheltuielilor iniţiale, a apelat la guvernele statelor membre, solicitând
acordarea unui credit de 1.000 ducaţi 21 • La 30 ianuarie/li februarie 1871,
delegaţii au aprobat, în principiu, contractarea unui împrumut de 40.000 franci,
pe termen de un an, împrumut perfectat la Banca României 22 . De asemenea, a
fost adoptat şi primul buget al Comisiei (pentru anul financiar 1872)23 •
Schimbările produse în structura organizatorică a Comisiei, desfiinţarea în
1876, în urma decesului colonelului Steriadis, a Inspecţiei de Navigaţie 24 ,
înfiinţarea Serviciului Tehnic, apărut de facto în 1880, odată cu preluarea
lucrărilor de ameliorare în regie directă de către Comisie prin angajarea
inginerului austriac Guido de Toncourt25 , şi, nu în ultimul rând, avansarea
lucrărilor de navigabilizare şi dezvoltarea navigaţiei pe Prut au determinat
modificarea corespunzătoare a "Stipulaţiilor" din 1866. Aceasta s-a materializat
în cadrul Conferinţei de la Bucureşti din 20 ianuarie/1 februarie - 10/22
februarie 1895, eveniment important în existenţa Comisiei Mixte a Prutului,
unde au fost statuate reglementările de drept internaţional şi organizatoric care
au persistat până la dispariţia instituţiei, după Primul Război Mondial.
La 14/26 decembrie 1893, Comisia Mixtă a Prutului a propus guvernelor
statelor membre modificarea unor articole din "Stipulaţii", care vizau
următoarele aspecte principale:

17

Ibidem,
Ibidem,
19
Ibidem,
20
Ibidem,
21
Ibidem,
22
Ibidem,
23
Ibidem,
24
Ibidem,
25
Ibidem,
18

f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.

2, 10.
23-24.
1O.
15.
1.
15,27-30.
40.
70.
107.
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- înfiinţarea unui al doilea birou de percepere a taxelor de navigaţie (la
Ungheni);
-precizarea atribuţiilor inginerului-şef al Comisiei;
- interdicţia pentru autorităţile districtelor şi comunelor de a întreprinde
lucrări pe Prut înainte de a primi avizul favorabil al Comisiei;
- punerea de acord a articolelor 29 şi 30 din "Stipulaţii" cu regimul sanitar
aflat în vigoare în cele trei state riverane 26 .
La Conferinţa de la Bucureşti, România a fost reprezentată de către
ministrul Afacerilor Străine, Alexandru Lahovary, şi de către delegatul în cadrul
Comisiei, generalul Eustaţiu Pencovici, iar Austro-Ungaria şi Rusia de către
miniştri plenipotenţiari de la Bucureşti, contele Welsenheimb şi Fontou, precum
şi de către delegaţii acestor state, Gsiller, respectiv Lodijenski 27 .
După discutarea celor patru puncte aflate pe ordine de zi, dintre care cel
referitor la regimul sanitar pe Prut a provocat controverse destul de vii între
delegaţii României şi cei ai Rusiei, sprijiniţi de austro-ungari, s-a ajuns la un
consens, concretizat în modificările "Stipulaţiilor" prin:
- aprobarea înfiinţării unui al doilea birou de percepere a taxelor de navigaţie
la Ungheni (Rusia), sugerându-se Comisiei să ţină cont de principiul
neperceperii de două ori a taxelor de la aceiaşi navă;
- inginerul şef urma să cumuleze, temporar, şi funcţia de inspector,
Conferinţa exprimându-şi speranţa că, în cel mai scurt timp, şi acest post urma
să fie ocupat;
- interdicţia pentru "administraţiile publice, companiile de comerţ, de
navigaţie şi altele" de a executa lucrări pe Prut rară avizul prealabil al Comisiei;
- pe baza principiului "maximum de securitate pentru sănătatea publică, cu
minimum de obstacole pentru traficul de călători şi mărfuri", s-a luat în calcul
posibilitatea închiderii frontierei pe apă în caz de epidemii, în afară de punctele
stabilite ca staţiuni sanitare pentru nave. De asemenea, era stabilit principiul
suveranităţii depline a serviciilor sanitare naţionale în luarea şi executarea
măsurilor sanitare necesare. Astfel, în afară de elaborarea Regulamentului
sanitar pentru navigaţia pe Prut, Comisia nu a primit nicio atribuţie în domeniul
sanitar, rezervat în continuare autorităţilor sanitare naţionale 28 .
Între anii 1895-1896, Comisia Mixtă a Prutului a luat o serie de măsuri
pentru traducerea în practică a hotărârilor Conferinţei de la Bucureşti, dintre
care remarcăm elaborarea unor noi acte normative: Regulamentul de navigaţie
şi poliţie fluvială, Regulamentul sanitar şi Tariful taxelor de navigaţie 29 .
26

Idem, d. 811886-1903, f. 70.
Idem, d. 17/1895, f. 2.
28
Ibidem, f. 4-22
29
Idem, d. 8/1886-1903, f. 99, 108, 110-126, 127-136, 141-143.

27
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Aprobate de guvernele statelor membre în 1897 (Austro-Ungaria), 1902
(România) şi 1903 (Rusia), acestea au intrat în vigoare la 18 iunie/1 iulie
1903 30 , constituind, împreună cu "Stipulaţiile" din 1866, modificate în 1895,
cadrul legislativ al activităţii Comisiei şi desfăşurării navigaţiei pe Prut până în
anul 1919.
Comisia Mixtă a Prutului şi-a încetat de facto activitatea la începutul
Primului Război Mondial. La 5 august 1914, deja fusese luată hotărârea de
"continuare a lucrărilor pe o scară mai restrânsă" 31 , iar la 10 septembrie 1914,
inginerul-inspector solicita autorizarea de a înceta lucrările 32 . Între 1917-1918
au mai fost efectuate lucrări de navigabilizare a Prutului de către autorităţile
militare române şi ruse, cu utilaj ele şi o parte din personalul Comisiei 33 . În noile
condiţiile istorice apărute după Primul Război Mondial, în art. 16 al Tratatului
din 9 decembrie 1919 se specifica că "în aşteptarea încheierii unei convenţii
generale pentru regimul internaţional al căilor pe apă, România se angajează să
aplice porţiunilor sistemului fluvial al Prutului, care pot fi cuprinse pe teritoriul
său sau care îi formează frontierele, regimul precizat în primul paragraf al art.
332 şi în art. 333-338 ale Tratatului de pace cu Germania" 34 . Din moment ce
României îi era recunoscut dreptul de a aplica pentru Prut reglementările
dreptului internaţional fluvial, s-a produs, implicit, şi desfiinţarea, de jure, a
Comisiei Mixte a Prutului. De altfel, nici "Convenţia privind statului definitiv
al Dunării" ( 1921) nu menţiona Prutul în cadrul reţelei internaţionalizate a
Dunării 35 .
Fondul de arhivă al Comisiei Mixte a Prutului (1870-1919), totalizând
0,90 m.l. şi 37 dosare, a fost preluat de către Arhivele Statului Galaţi la 24
ianuarie 196736 , împreună cu fondul Comisiei Europene a Dunării (CED), cu
care era amestecat. Aşa cum am mai arătat, documentele acestui fond au fost
descoperite37 , ordonate şi inventariate cu ocazia pregătirii pentru microfilmare a
fondului CED.

30

Ibidem, f. 146, 262, 274.
ldem, d. 3211914, f. 9.
32
Ibidem, f. 1O.
33
ldem, d. 35/1918, f. 1-42.
34
Trai te eater les Principales Puissances Al/ies et la Roumanie, fără loc şi an, p. 1O.
35
Conference Internationale pour d' Etablissement du Statut definitive du Danube, Protocoles,
tom. II, Paris, 1921, p. 1262. De altfel, raportul preşedintelui subcomisiei reţelei danubiene de
intemaţionalizat din 9 octombrie 1920 sublinia că "Subcomisia nu s-a ocupat de acest afluent
(Prutul), al cărui regim este reglat printr-o convenţie specială", ibidem, tom. 1, p. 241.
36
Arhivele Naţionale Galaţi, fondul propriu, dosarul fondului Comisia Europeană a Dunării
( 1856-1949).
37
Procesul-verbal de luare în evidenţă din 23 februarie 1979, idem, dosarul fondului Comisia
Mixtă a Prutului (1870-1919).
31
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Din arhiva creată de către Comisia Mixtă a Prutului s-au păstrat puţine
documente. Astfel, s-au pierdut în întregime arhivele: Biroului (Secretariatului),
Serviciului Tehnic, Inspecţiei de Navigaţie şi Casei de Navigaţie. În ceea ce
priveşte documentele create de către delegaţiile Rusiei şi Austro-Ungariei, în
calitate de arhive diplomatice străine, acestea ar trebui să fie disponibile în
Rusia şi Austria. S-a păstrat arhiva creată de către delegaţia României între anii
1870 şi 1919, precum şi două volume conţinând protocoalele şedinţelor
Comisiei dintre anii 1870-1903.
Documentele Delegaţiei României s-au păstrat ca dosare separate în
cadrul fondului Comisia Mixtă a Prutului sau legate în dosarele delegaţiei
române la Comisia Europeană a Dunării. Situaţia se explică prin faptul că,
începând cu 1878, anul admiterii României în cadrul CED, şi până în 1919, cele
două funcţii diplomatice au fost cumulate.
Istoricul arhivei Comisiei Mixte a Prutului este legat de cel al arhivei
Comisiei Europene a Dunării. Astfel, încă de la 1113 februarie 1871, Mochler,
secretarul CED, era însărcinat cu păstrarea arhivei Comisiei Mixte a Prutului 38 •
La 1/13 februarie 1882, Comisia Mixtă a Prutului delega pe inginerul Toncourt
să ia în primire arhiva şi să întocmească un inventar detaliat, specificându-se că,
"aceste dosare vor fi duse la sediul Comisiei Europene a Dunării, care a
binevoit să cedeze un local provizoriu în acest scop" 39 . La 10/22 februarie 1862,
Comisia lua cunoştinţă de raportul inginerului forivind transportul arhivelor la
localul CED şi primea inventarul documentelor 0 • Comisia Mixtă a Prutului nu
a avut niciodată un sediu administrativ propriu, prin urmare, este foarte probabil
ca arhiva acesteia să fi rămas întotdeauna la sediul CED (de unde, de altfel, a
fost şi preluată la Arhivele Statului în 1967). Distrugerea unei părţi însemnate a
arhivei Comisiei Mixte a Prutului, ca şi a arhivei CED, trebuie pusă pe seama
faptului că în timpul Primului Război Mondial, la 27 septembrie/1 O octombrie
1917, artileria germano-bulgară a bombardat şi incendiat palatul CED 41 •
Fondul Comisiei Mixte a Prutului este alcătuit din corespondenţa
diplomatică a delegaţilor României cu Ministerul Afacerilor Străine, scrisori
adresate acestora de către inginerul Toncourt, rapoarte de activitate şi memorii
ale Serviciului Tehnic, planuri, bugete, petiţii colective ale comercianţilor şi
armatorilor adresate Comisiei, situaţii statistice privind navigaţia pe Prut,
protocoalele şedinţelor Comisiei pentru anii 1870-1903 şi ale Conferinţei de la
Bucureşti din 1895.
ldem, fond Comisia Mixtă a Prutului, d. 1/1870-1882, f. 16.
Ibidem, f. 120.
40
Ibidem, f. 121.
41
În legătură cu acest eveniment, vezi procesul-verbal încheiat de către delegatul României la
CED şi Comisia Mixtă a Prutului, Duiliu Zamfirescu, la 22 octombrie 1917, idem, fond
Comisia Europeană a Dunării, Protocoale, voi. 51/1919, f. 20.
38

39
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Cu toate pierderile suferite, fondul prezintă o serie de documente
importante, care furnizează informaţii asupra existenţei şi activităţii Comisiei,
precum a şi altor probleme legate de navigaţia pe Prut în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea şi începutul secolului următor. Desigur, aceste informaţii
ar putea fi completate prin cercetarea unor arhive interne, în primul rând cea a
Ministerului Afacerilor Externe, dar şi a unor fonduri administrative (din
judeţele limitrofe râului Prutul). Pe plan extern se pot găsi, probabil, asemenea
informaţii în arhivele din Austria şi Rusia.
Una dintre principalele probleme asupra căreia se regăsesc informaţii
valoroase şi inedite în fondul de arhivă al Comisiei Mixte a Prutului o constituie
lucrările întreprinse de către Comisie pentru navigabilizarea râului, evoluţia
acestora, utilajul, personalul, metodele folosite, greutăţile întâmpinate şi
rezultatele obţinute. Mai trebuie subliniat faptul că, pentru întreaga perioadă de
existenţă a Comisiei, lucrările de navigabilizare au fost direct raportate la
evoluţia situaţiei financiare. Încasările provenite din taxele de navigaţie nu au
acoperit în nici un an cheltuielile, prin urmare, caracterul şi amploarea lucrărilor
au depins mereu de subvenţiile acordate de către guvernele statelor membre şi
de posibilităţile Comisiei de a contracta împrumuturi.
Pentru a putea înţelege mai bine caracterul lucrărilor de navigabilizare
este necesar să schiţăm particularităţile geografice, hidrografice şi geologice ale
râului Prut şi ale teritoriilor străbătute de către acesta. Cel mai complet şi
valoros document în acest sens îl constituie procesul-verbal încheiat de către
Comisia interguvernamentală de experţi la 21 iulie/3 august 1901.
Conform datelor furnizate din procesul-verbal, Prutul avea 903 km
lungime, dintre care 153 în Galiţia şi Bucovina (Austro-Ungaria), pe 1O km
forma frontiera austro-ungaro-română, iar pe 740 km frontiera româno-rusă.
Suprafaţa bazinului hidrografic reprezenta 27.477 km 2, dintre care 7.967 km 2 în
Austro-Ungaria. În această parte a bazinului, cea mai importantă pentru debitul
râului, nivelul mediu anual al precipitaţiilor era de 785 mrn/m 2, dând un volum
mediu anual de 6.254.91 O m3 apă.
În porţiunea austro-ungară râul prezenta o pantă considerabilă, foarte
inegal repartizată, atingând în unele locuri 3,5 rnlkm, devastări considerabile ale
malurilor, albie deseori bifurcată, cu fund mobil de pietriş, deplasat foarte uşor
de către cea mai mică viitură. În porţiunea frontierei austro-ungaro-române,
între Mamorniţa şi Novoseliţa, datorită diminuării pantei mijlocii şi pe măsura
creşterii omogenităţii compoziţiei solului, începea concentrarea albiei.
Porţiunea frontierei româno-ruse era divizată, în funcţie de necesităţile
lucrărilor de navigabilizare, în opt secţiuni. Secţiunile 8-4 (Novoseliţa Nemţeni, în total 418 km) formau cursul mijlociu al Prutului, caracterizat prin
pante mijlocii între 0,7 şi 0,12 rnlkm, adâncimi la praguri între 0,3 şi 0,7 m,
lărgimea albiei 80-250 m în secţiunea 8, în rest nedepăşind 150 m. Patul albiei
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era format din pietriş mare în secţiunea 8, mijlociu în secţiunea 7, pietriş fin şi
nisip în secţiunile 6 şi 5, cuprinzând, deci, materiale puternic aluvionare.
Relieful străbătut era, în general, colinar, valea râului largă, cu curbe puternice.
Cu excepţia secţiunilor 7 şi 8, malurile erau puternic împădurite. Bifurcări
existau mai ales în secţiunea 8 (Novoseliţa- Lipcani, 60 km), iar în secţiunea 7
(Lipcani - Ştef'aneşti, 100 km) abundau obstrucţiile provocate de blocuri de
stânci şi praguri. Secţiunea 6 (Ştefăneşti - Bivolari, 64 km) se caracteriza prin
obstacolele din albie provocate de către trunchiurile de arbori. În secţiunile 8-5
cele mai numeroase şi serioase obstacole pentru navigaţie le prezentau morile
plutitoare, care deranjau cursul râului prin digurile şi barajele lor.
Secţiunile 3-1 (Nemţeni - confluenţa cu Dunărea, 322 km) formau
sectorul Prutului inferior, caracterizat prin pantă mijlocie în descreştere
permanentă de la O, 1O la 0,07 m/km, lărgimea al biei de 60-1 00 m, adânc imea la
praguri 0,75-1 m, viteza mijlocie a curentului 0,6 m/s. Particularitatea
principală o constituia parcursul foarte sinuos, din cauza pantei mici şi a
omogenităţii solului 42 •
Prima etapă a lucrărilor de navigabilizare, cuprinsă între anii 1872-1880,
s-a caracterizat prin abordarea porţiunii confluenţei Nemţeni, fiind executate
lucrări de curăţire a albiei de trunchiurile de arbori şi de epavele navelor
naufragiate. Deoarece Comisia Mixtă a Prutului nu avea personal tehnic
permanent şi materialul flotant necesar43 , s-a recurs la efectuarea lucrărilor cu
antreprenori români, austrieci şi ruşi 44 . Primul studiu tehnic privind executarea
lucrărilor datează din 1872, fiind întocmit de către inginerul Dumarest pentru
sectorul Prutului cuprins între Nemţeni şi Drânceni (22 km), şi conţine o serie
de raţionamente juste, verificate ulterior în practică. Astfel, inginerul a surprins
relaţia directă dintre tăierea şi îndepărtarea arborilor de pe maluri şi conservarea
stării de navigabilitate, a reliefat necesitatea executării lucrărilor în regie, a
subliniat necesitatea folosirii scafandrilor şi a utilajelor special concepute în
perioadele în care cotele apelor erau minime 45 .
Sistemul executării lucrărilor în antrepriză s-a dovedit ineficient. Deşi
delegatul Rusiei, Romanenko, insistase încă din 1872 asupra avantajelor
lucrărilor în regie, abia după o serie de incidente neplăcute pentru Comisie dintre care cităm interpelarea făcută la Camera Deputaţilor în martie 1874 de
42

Idem, d. 811886-1903, f. 250-252.
În 1871 au fost făcute demersuri pe lângă Comisia Europeană a Dunării în scopul angajării
personalului şi achiziţionării materialului necesar, dar fără rezultat, din cauza opoziţiei
delegatului Imperiului Otoman, idem, d. 111870-1885, f. 25-26.
44
Spre exemplu, Ia 2/14 octombrie 1873 a fost încheiat un contract de antrepriză cu
antreprenorul Iacovbev din Odesa pentru executarea, în perioada 1874-1879, a curăţirii albiei
Prutului de la km O la km 322, contra unei retribuţii anuale de 9.600 franci, ibidem, f. 62-63.
45
Ibidem, f. 50.
43

396
https://biblioteca-digitala.ro

"Acta Bacoviensia"- Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău, nr. XIV /2019
către

Mihail Kogălniceanu privind "lucrările pe Prut şi puţina activitate depusă
în executarea lor" 46 şi constatările desprinse în urma călătoriei de inspecţie
efectuată de către delegaţi pe Prut la 26 septembrie - 1 octombrie 1878 asupra
slabelor rezultate ale lucrărilor efectuate de către antreprenorul Iacovlev47 - se
va renunţa la acest sistem.
Din punct de vedere tehnic, principalul obstacol în calea finalizării
lucrărilor dintre anii 1872-1880 1-a constituit caracterul incomplet al acestora,
în sensul ideii formulate de către Dumarest, care aprecia că lucrările de curăţire
a albiei trebuiau efectuate concomitent cu îndepărtarea arborilor de pe mal. La
20 noiembrie/2 decembrie 1878, Comisia constata că "lucrarea de curăţire pe
fluviu rămâne rară rezultat şi va trebui continuată la infinit, dacă nu se vor găsi
acele mijloace de a executa pe cele două maluri tăierea copacilor, cel puţin în
lărgirea prescrisă pentru drumul de halaj", exprimându-şi, totodată, convingerea
că lucrarea putea fi executată numai de autorităţile competente ruse şi române 48 .
În toamna anului 1879, delegatul român a susţinut o intensă
corespondenţă cu Ministerul Afacerilor Străine în legătură cu această problemă,
care a avut ca rezultat executarea unor lucrări pe malul românesc de către
Regimentul 9 "Dorobanţi" 49 • Ulterior, lucrările de pe maluri pentru drumurile
de halaj şi îndepărtarea copacilor au rămas, în general, în sarcina Comisiei.
Situaţia financiară precară a Comisiei a constituit o permanentă frână în
calea executării lucrărilor necesare în această etapă. Astfel, la 28 septembrie/! O
octombrie 1872, Comisia a suprimat orice lucrări de curăţire a râului pe durata
întregului an, din cauza lipsei de fonduri 50 . În iunie 1874, guvernul român
aprecia că situaţia financiară a Comisiei Mixte a Prutului era de aşa natură
încât, chiar restrângându-se numai la lucrările de curăţire, la începutul anului
1876 avea să fie "în imposibilitatea absolută de a face faţă cheltuielilor sale" 51 .
În cadrul şedinţei din 1O ianuarie 1876 se constata că "încă înainte de sfârşitul
lui 1877 (Comisia) va fi forţată inevitabil să-şi suspende activitatea", dacă nu se
52
găseau resurse suplimentare . În faţa acestei situaţii, s-a recurs la două
împrumuturi: primul la Banca României, în valoare de 40.000 franci, în 1871 53 ,
şi al doilea, de 130.000 franci, la Creditul Funciar din Viena, în mai 1873 54 . În
urma propunerii delegatului român Nicolae Catargiu, formulată la 13/25 iunie
46

47

48
49

50

51
52
53
54

Ibidem, f. 66.
Ibidem, f. 90.
Ibidem.
Idem, d. 5/1879-1885, f. 5-6, 13-14, 19, 21, 28.
Idem, d. 1/1870-1885, f. 55.
Ibidem, f. 66.
Ibidem, f. 72.
Ibidem, f. 27-30.
Ibidem, f. 59-60.
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1874 şi repetată la 1O ianuarie 1876, s-a apelat şi la guvernele ţărilor membre în
vederea acordării unor subvenţii 55 • Guvernele român şi rus au acordat, începând
din decembrie 1877, câte o subvenţie anuală de 3.000 franci; cât despre AustroUngaria, acesta a participat cu o subvenţie similară abia din iunie 1880 56 .
Cifrele centralizate ale situaţiei financiare pe anii 1871-1878
demonstrează faptul că încasările din taxele de navigaţie - singurul izvor real de
venituri al Comisiei Mixte a Prutului -nu au acoperit decât ceva mai mult de
jumătate din cheltuieli (274.618 franci încasări, la un total de 413.441 franci
cheltuieli), mai mult decât atât, asistăm şi la o dimensionare nejudicioasă a
acestor cheltuieli 57 •
În concluzie, perioada 1872-1880 s-a caracterizat prin efectuarea, în
special în antrepriză, a unor lucrări de curăţire, puţin eficiente, pe cursul inferior
al Prutului, într-un context financiar caracterizat prin deficit cronic.
A doua şi cea mai importantă etapă a lucrărilor de navigabilizare a
Prutului s-a desfăşurat între anii 1880-1900. Pe baza propunerilor avansate de
către delegaţii României şi Rusiei, în anul 1880 au început lucrările în sectorul
Fălciu-Nemţeni 58 , în care scop Comisia Mixtă a Prutului a contractat la Casa de
Economii şi Consemnaţiuni un împrumut de 100.000 franci şi a achiziţionat
unele utilaje 59 . Raportul inginerului Guido de Tonecourt, din 28 mai/10 iunie
1881, menţiona principalele obstacole din calea navigaţiei: "albia râului,
realmente umplută cu trunchiuri de arbori înghesuiţi unul în altul", existenţa a
zece gârle, a trei braţe moarte şi a mai multor sectoare cu adâncime insuficientă,
subliniind "necesitatea absolută" de a se efectua simultan lucrările de curăţire a
albiei şi amenajarea drumului de halaj. Autorul raportului estima durata
lucrărilor la patru ani, iar costul la 158.000-160.000 franci (fără luarea în
considerare a cheltuielilor pentru tăierea arborilor de pe maluri şi cumpărarea de
nave) 60 . Întârziate de inundaţiile din 1882 şi 1883, ca şi de lipsa fondurilor,
devenită cronică, lucrările au fost terminate în 1887 (în această etapă remarcăm
o nouă tehnică în efectuarea lucrărilor prin utilizarea pe scară largă a
dinamitei)61 •
La propunerea delegatului Austro-Ungariei, Boleslawski, Comisia a
hotărât executarea, începând din 1888, a unui vast program de navigabilizare a
cursului mijlociu al Prutului, între Nemţeni şi Novoseliţa. În acest scop, s-a
55

Ibidem.
Ibidem, f. 83, 87, 94, 98.
57
În timp ce pentru lucrări s-au cheltuit circa 180.000 franci, cheltuielile de administraţie s-au
ridicat la cifra exagerată de 127.785 franci, ibidem, f. 93.
58
Ibidem, f. 104-109.
59
Ibidem, f. 112, 118, 120-122, 123.
60
Ibidem, f. 117.
61
Ibidem, f. 127, 130 şi d. 8/1886-1903, f. 3.
56
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apelat din nou la guverne, care au acordat fiecare câte 145.000 franci,
împrumuturi ce trebuiau rambursate în cinci rate anuale, între 1890-189462 .
Totodată, a fost completat şi îmbogăţit inventarul de nave şi utilaje al Comisiei,
prin comandarea unei grue flotante şi a unui remorcher la şantierul naval din
Linz (Austria), astfel că la 31 decembrie 1894 Comisia Mixtă a Prutului avea în
dotare 24 de nave şi utilaje flotante, în valoare totală de 160.500 franci 63 .
Lucrările au început în iulie 1888, an în care a fost amenajată o porţiune
de 30 km 64 . În anii următori au fost executate lucrări dificile, spre exemplu, la
Măcăreşti, unde, pe o porţiune de numai 100 m, a fost necesară ridicarea sau
aruncarea în aer a 137 "trunchiuri gigantice" scufundate în albia râului, sau în
subsecţiunea Vladomira - Sculeni (33 km), care, "sub raportul deteriorării şi
obturării, depăşeşte tot ce s-a întâlnit până acum (în 1895) pe râu" 65 •
În afară de curăţirea albiei, s-au efectuat şi lucrări de tăiere a copacilor de
pe maluri şi debleiere a taluzurilor; din 1894 s-a trecut pe scară largă la corecţia
unor sectoare, spre exemplu, tăierea unei treceri navigabile peste periculosul
prag de la Marhonda (km 416) 66 • Drept urmare, la 31 decembrie 1895, stadiul
evoluţiei lucrărilor se prezenta astfel:
-porţiuni deschise navigaţiei cu şlepuri (albia curăţată şi malurile debleiate):
confluenţa cu Dunărea - Sculeni (km 0-447) şi Taksobeni - Vladomira (km
463-480);
- porţiuni pregătite pentru deschidere (malurile debleiate): SculeniTaksobeni (km 447-463) şi Vladomira-Bivolari (km 480-502) 67 .
Acordarea unor noi subvenţii anuale (16.000 franci) pentru perioada
1895-1899 de către fiecare dintre statele membre 68 a permis continuarea
lucrărilor, în ciuda pagubelor produse de formidabile inundaţii din 1897, când
apele Dunării, crescute cu aproape 7 m, au pătruns pe valea Prutului, formând
pe ultimii 40 km un lac imens; în secţiunea 3 s-au produs grave deteriorări ale
drumului de hal~, iar secţiunile 4 şi 5 "au devenit cu adevărat impracticabile"
pentru navigaţie 9 . La 9/21 iulie 1899 a fost oficial declarată deschisă pentru
navigaţie secţiunea 5 (Ungheni-Bivolari, km 410-503) 70 •
Avansarea lucrărilor Comisiei spre nord, în sectorul superior al Prutului
mijlociu, a determinat un alt specific al executării lor, datorat contextului
62
63
64
65
66
67
68

69
70

Idem, d. 3/1886-1903, f. 6-7, 11-12, 14, 19-21.
Ibidem, f. 27, 96.
Ibidem, f. 18.
Ibidem, f. 59, 128.
Ibidem, f. 57, 59, 95, 130, 149.
Ibidem, f. 132.
Ibidem, f. 90-91, 105.
Ibidem, f. 173-175.
Ibidem, f. 214.
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hidrografic diferit faţă de sectoarele pe care se acţionase anterior. Astfel,
Comisia a fost pusă în faţa necesităţii obiective de a proceda la elaborarea unui
nou program de lucrări, care să concretizeze mijloacele tehnice şi financiare,
atât pentru finalizarea programului din 1888 (navigabilizarea râului până la
Novoseliţa), cât şi pentru întreţinerea navigabilităţii întregului Prut inferior şi
mijlociu.
Acest program a fost formulat în memoriul prezentat Comisiei de către
inginerul-inspector Guido de Toncourt în iunie 1898, document deosebit de
important care merită o prezentare pe larg. După ce prezintă istoricul lucrărilor
efectuate între anii 1871-1898 şi constată că, începând cu 1900, rămâneau de
executat lucrări pentru secţiunile 7 şi 8 (Ştefăneşti - Novoseliţa, circa 180 km),
de Toncourt atacă problema esenţială, afirmând că "sistemul folosit până în
prezent nu va permite să se obţină în părţile superioare ale râului rezultatul
cerut: o bună cale navigabilă, cu un număr suficient de zile navigabile" 71 .
Expunând caracteristicile râului în amonte de Nemţeni (debitul neregulat, panta
mijlocie puternică, greutăţile suplimentare provocate lucrărilor de prezenţa în
număr mare a morilor plutitoare, a gardurilor vii şi a unor construcţii destinate
extracţiei de pietriş din albia râului), de Toncourt sublinia că toate acestea
determină necesitatea unor "lucrări de ordin superior, veritabile lucrări de
corecţie" (dragaje, consolidarea sinuozităţilor, îngustarea râului în porţiunile cu
praguri impracticabile etc.) 72 . Analizând rentabilitatea lucrărilor Comisiei, de
Toncourt menţiona că dezvoltarea navigaţiei în secţiunile superioare nu a ţinut
pasul cu navigabilizarea râului, ceea ce a determinat existenţa a peste 200 km
parcurşi absolut neproductiv sub raportul taxelor, la care aveau să se adauge
încă 100 km până în 1900, înghiţind jumătate din fondurile anuale ale Comisiei
Mixte a Prutului. Se impunea concluzia "realităţii descurajante a situaţiei
penibile în care se găseşte pusă Comisia Mixtă a Prutului, prin faptul că ea a
trebuit să execute pe râu lucrări incomplete, ale căror rezultate nu sunt făcute să
atragă navigaţia cu şlepuri în aceste noi regiuni" 73 •
Faţă de cele prezentate, autorul aducea în atenţie două posibile procedee
tehnice de efectuare a lucrărilor în viitor: canalizarea râului, prin baraje mobile
şi ecluze, sau regularizarea, prin îngustarea albiei în locurile cu funduri înalte şi
adâncirea albiei la praguri. După ce respinge canalizarea, de altfel "singura
capabilă de a rezolva problema în maniera cea mai completă", din cauza
costului ridicat (circa 7.000.000 franci), de Toncourt opinează pentru
regularizare, care, conform calculelor, putea fi efectuată în opt ani, cu fonduri

71

72
73

Ibidem, f. 214.
Ibidem, f. 188.
Ibidem, f. 189.
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totalizând 1. 920.000 franci, puse la dispoziţie de către guvernele statelor
membre 74 •
Memoriul a fost aprobat de Comisie la 20 iunie/2 iulie 1898 şi supus
atenţiei guvemelor75 .
Ca urmare, la 5/18 iulie 1901, a fost numită o "Comisie
interguvemamentală de experţi" având ca sarcini examinarea lucrărilor
efectuate şi studiul proiectelor de viitor. Din partea României a fost delegat în
această comisie Anghel Saligny 76 •
Comisia de experţi a efectuat o călătorie de inspecţie pe râul Prut,
formulându-şi concluziile într-un proces-verbal încheiat la Bucureşti, la 21
iulie/3 august 1901. După ce au făcut bilanţul lucrărilor din anii 1871-1900 77 ,
dând o apreciere pozitivă concepţiilor după care s-a lucrat, experţii, constatând
"importanţa indubitabilă a acestei căi de apă internaţionale", au cerut
"continuarea promptă a lucrărilor" pe secţiunile 6-8 şi adăugarea în vederea
navigabilizării a secţiunii 9 (Novoseliţa- Mamomiţa, km 740-750). Programul
din 1898 "a fost găsit foarte bun şi acceptat"; se propunea mărirea devizului
general la 3.000.000 franci şi execuţia lui într-un interval de zece ani, pentru a
concorda cu lucrările de împăduriri şi regularizare a afluenţilor planificate de
către Austro-Ungaria în regiunea izvoarelor Prutului. Apreciind că "întreruperea
lucrărilor trebuia cu orice preţ evitată", se recomanda guvernelor să aprobe cât
mai curând posibil programul, iar fână atunci, să acorde fiecare câte o
subvenţie anuală de 25.000 franci 7 • Comisia a luat cunoştinţă cu "vie
satisfacţie" de conţinutul procesului-verbal în şedinţa din 23 iulie/5 august 1901
şi a supus concluziile aprobării guvemelor79 .
Programul din 1898 şi recomandările experţilor nu au fost niciodată
aprobate oficial de către guvernele statelor membre şi nici nu au fost transpuse
în practică. Explicaţia cea mai probabilă o constituie faptul că guvernele nu au
74

Ibidem, f. 189-190.
Ibidem, f. 185.
76
Ibidem, f. 248.
77
Ibidem, f. 252, 257. Pentru curăţirea albiei erau menţionate următoarele lucrări: ridicarea de
către scafandri sau distrugerea, prin dinamitare, a 120.000 trunchiuri de arbori, 43 epave, 350 m
stânci şi 200 diguri de mori plutitoare. Pe maluri au fost tăiate sau îndepărtate 350.000
trunchiuri, distruse 100 diguri, ridicaţi 600 m de stânci, a fost executat un volum de 1.200 m
terasamente şi astupate 14 gârle. Mai erau enumerate nouă lucrări importante de regularizare
între km 409-517. Costul total s-a ridicat la 1.73.219 franci, revenind în medie pe an 39.107
franci sau 2.201 franci/km. Având în vedere că, în această perioadă, totalul încasărilor Comisiei
Mixte a Prutului (inclusiv împrumuturile) s-a ridicat Ia 2.366. 729 franci, dintre care 1.242.185
franci din taxele de navigaţie şi 836.863 franci din subvenţiile guvernelor, rezultă că, comisia a
utilizat pentru lucrări peste 72% din încasările taxelor de navigaţie.
78
Ibidem, f. 254-255.
79
Ibidem, f. 249.
75
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fost dispuse să pună la dispoziţia Comisiei cei 3.000.000 franci necesari.
Subvenţiile anuale s-au stabilit la nivelul global de 75.000 franci, la care Rusia
a adăugat, în mai 1907, o sumă anuală de 3.000 franci pentru unele dragaje pe
Prutul inferior80 . În ciuda sporii veniturilor provenite din taxele de navigaţie la
79.073 franci în 1902, 87.388 franci în 1906 şi 103.788 franci în 1911 81 (faţă de
57.107 franci, media anilor 1871-1900), Comisia nu a avut forţa financiară
necesară pentru a transpune singură în practică programul de regularizare a
râului.
În consecinţă, a treia şi ultima etapă a lucrărilor Comisiei ( 1900-1914) s-a
caracterizat prin avansul foarte lent al lucrărilor pe Prutul mijlociu şi
concentrarea treptată a disponibilităţilor financiare şi tehnice asupra lucrărilor
de întreţinere a parcursului deja navigabil.
Astfel, în 1904, s-au încheiat abia 4 km de parcurs nou pe secţiunea 7,
marea majoritate a lucrărilor fiind dedicate lucrărilor de întreţinere pe o distanţă
de 1.146 km, pe ambele maluri 82 . În 1906, s-au executat lucrări de extindere a
navigabilităţii pe numai 2 km, deşi cheltuielile generale pentru lucrări s-au
ridicat la 10.637 franci 83 . În această perioadă, un loc relativ important în
activitatea Comisiei 1-a ocupat studiile hidrografice 84 şi concretizarea lor prin
editarea unor hărţi generale şi hidrografice ale râului 85 .
Aşa cum am mai arătat, în septembrie 1914, lucrările de navigabilizare
întreprinse de către Comisia Mixtă a Prutului au fost sistate, rară a mai fi reluate
vreodată86 .
Se poate aprecia că, Comisia Mixtă a Prutului a executat, în special în
perioada 1880-1899, un volum mare de lucrări, judicios proiectate, care s-au
concretizat în navigabilizarea cursului Prutului inferior şi mijlociu. Lipsa
fondurilor necesare a împiedicat finalizarea lucrărilor, printr-o reală regularizare
a râului, ceea ce a determinat ca, în 1917, după numai trei ani de întrerupere a
lucrărilor, condiţiile de navigaţie să se degradeze, făcând necesară reluarea
87
acestora de către autorităţile militare române şi ruse .
Revenind la prezentarea fondului de arhivă al Comisiei Mixte a Prutului,
acesta păstrează o serie de documente care furnizează informaţii asupra
dezvoltării navigaţiei pe Prut: situaţii statistice anuale, iar pentru perioade mai
mari, studii, rapoarte, petiţii, regulamente etc. În ceea ce priveşte statistica
80
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84
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Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,

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

24/1905, f. 29, şi 26/1907-1908, f. 6.
8/1886-1903, f. 281; 2711907-1908, f. 14, şi 30/1911, f. Il.
24/1905, f. 32.
26/1907-1908, f. 9-11.
2411905, f. 32.
2611907-1908, f. 1-2.
32/1914, f. 10.
36/1918, f. 1-2.
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navigaţiei şi comerţului, informaţiile

sunt complete pentru perioada 1867-1903,
dar nu lipsesc nici după aceea, până în 1911. Se remarcă creşterea numărului de
nave intrate pe Prut de la 706, cu un tonaj total de 50.21 O tone, în 186988 , la
918, cu 70.239 tone, în 187989 ; în 1900, în ciuda recoltei slabe din anul
precedent, au fost înregistrate 657 nave, cu un total de 60.843 tone. De
asemenea, comisia de experţi constata pentru o perioadă de 30 ani (1871-1900)
o creştere cu 8% a numărului de nave, iar a tonajului total cu 37%. Tonajul
mediu pe navă a crescut de la 71 tone, în anii 1871-1880, la 102,3 tone, în
189990 . Desigur că intensitatea navigaţiei a depins în mare măsură de recolte le
din Moldova şi Basarabia, deoarece, aşa cum vom arăta, cerealele constituiau
principalul obiect al transportului pe Prut. Recoltele bogate din 1901 şi 1906 au
determinat o puternică mişcare a navigaţiei pe Prut: 936 nave, cu 93.984 tone,
pentru primul an, respectiv 933, cu 99.917 tone, în cel de-al doilea an. În 1911,
ultimul an pentru care există statistici, s-a ajuns la 1.017 nave ieşite de pe Prut,
cu un tonaj total de 114.819 tone 91 • Se poate afirma că tendinţa generală a fost
de creştere, tonajul mediu pe navă menţinându-se peste 100 tone.
Între 1871-1911, Prutul a fost frecventat de nave aflate sub opt pavilioane.
Ponderea principală au avut-o, în întreaga perioadă, navete sub pavilion grec,
nu sosite sau plecate din sau spre Grecia, ci cele ale unor comercianţi de cereale
sau armatori, cetăţeni greci, stabiliţi în special la Galaţi. Pe locul doi s-a situat
permanent pavilionul românesc 92 , urmat, în ordinea tonajului total, de vasele
sub pavilion otoman, austro-ungar, rus, englez, bulgar şi italian93 .
Din punct de vedere al sensului de circulaţie al mărfurilor transportate,
"exportul" (denumire sub care se înregistrau în statisticile Comisiei Mixte a
Prutului mărfurile ieşite de pe Prut) predomina categoric "importul"94 .
În structura mărfurilor transportate pe Prut către Dunăre, cerealele ocupau
locul principal, în unii ani aproape exclusiv. Între 1871-1900 au fost
transportate 34.364.918 hectolitri cereale (inclusiv anumite cantităţi de fasole şi
mazăre, pe care statisticile Comisiei Mixte a Prutului le încadrau la cereale),
deci o medie anuală de 1.100.000 hectolitri. Această medie anuală a crescut de
la 850.984 hectolitri, între 1871-1880, la 1.415.119 hectolitri, între 1891-1900,
88

ldem, d. 19/1897-1901, f. 57.
ldem, d. 8/1886-1903, f. 259.
90
Ibidem, f. 254.
91
ldem, d. 8/1883-1903, f. 281; 2611907-1908, f. 114, şi 30/1911, f. Il.
92
Astfel, între anii 1871-1900 pe Prut au intrat 14.136 nave sub pavilion grec şi 2.922 sub
pavilion românesc, cu tonaje totale de 1.093.079 tone, respectiv 230.397 tone, idem, d. 8118 861903, f. 259.
93
Ibidem.
94
Între anii 1867-1870, au ieşit de pe Prut pe Dunăre circa 30.000 tone mărfuri/an şi au intrat
numai 3.000 tone/an. În 1911, faţă de 2.987.667 hectolitri cereale şi alte 1.361 tone mărfuri
ieşite de pe Prut, au intrat numai 2.032 tone, idem, d. 111870-1885, f. 1O, şi 3011911, f. 10-11.
89
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deci cu circa 90% 95 . Tocmai exclusivitatea exportului cerealelor a determinat,
în funcţie de recolte şi alţi factori economici, fluctuaţii foarte mari, de la un an
la altul, ale comerţului şi navigaţiei 96 . În general, însă, tendinţa a fost de creştere
şi după anul 190097 . În cadrul cerealelor, locul întâi era ocupat de porumb,
transportându-se şi cantităţi mari de grâu, secară şi orz. Nu se poate stabili,
după statisticile Comisiei Mixte a Prutului, cât anume din cereale provenea din
Moldova şi cât din Basarabia. Pentru aceasta, statisticile Comisiei ar trebui
comparate cu statisticile organelor vamale româneşti, însă putem afirma că
pentru anul 1911, când statistica a fost întocmită pe locurile de încărcare,
predominau cerealele provenite din Basarabia98 .
Se mai exportau lemne de foc, nisip, pietriş, alimente (făină, brânză,
peşte) şi lemn pentru construcţie 99 .
Dintre mărfurile "importate" de pe Dunăre pe Prut enumerăm: diferite
piese din fier, alimente (peşte şi coloniale ), seminţe, materiale de construcţie
(lemn, piatră, var, cărămizi), cărbune, sare etc. 100 .
Trebuie subliniat că cifrele expuse mai sus nu reprezintă totalitatea
navigaţiei şi comerţului efectuate pe Prut, deoarece ele nu cuprind operaţiunile
efectuate între diverse puncte de pe râu, ci numai pe cele înregistrate la gura
acestuia.
Vase le aco stau pentru încărcarea şi descărcarea mărfurilor la "schele", în
general rudimentar amenajate 101 . Conform informaţiilor furnizate de Guido de
Toncourt către societatea de navigaţie "Loyd Rusesc" în 1883, existau şapte
asemenea schele pe cei 300 km navigabili, dintre care cele mai importante erau
Fălciu, în România, şi Leova, în Rusia 102 . În 1901, comisia de experţi enumera
şase schele importante pe malul românesc şi şase pe malul rusesc 103 . Statistica
navigaţiei din anul 1911 înregistra în secţiunile 1-5 un număr total de 25 schele,
dintre care 11 pe malul românesc şi 14 pe cel rusesc 104 .

95

Idem, d. 8/1886-1903, f. 254, 260.
Astfel, în 1882 au fost transportaţi 1.237.956 hectolitri cereale, iar în anul următor doar
712.678 hectolitri, ibidem, f. 260.
97
Spre exemplu, în 1906 s-au "exportat" de pe Prut pe Dunăre 2.483.162 hectolitri cereale; în
1911, cifra a crescut la 2.987.667 hectolitri, idem, d. 26/1907-1908, f.14, şi 30/1911, f. 11.
98
Idem, d. 30/1911, f. 5.
99
Idem, d. 8/1886-1903, f. 260, 19/1897-1901, f. 57.
100
Idem, d. 8/1886-1903, f. 259, 281; 19/1897-1901, f. 57; 30/1911, f. 10.
101
Vezi în acest sens petiţia căpitanului şlepului şi regulamentul întocmit de către Primăria
comunei Fălciu în anul 1882, idem, d. 5/1879-1885, f. 66-68, 73-74.
102
Ibidem, f. 93-94.
103
Acestea erau: Prisecani, Ghermăneşti, Drânceni, Fălciu, Rânzeşti, Rogojeni (România) şi
Măcăreşti, Nemţeni, Pogoneşti, Leova, Fălciu, Cahul (Rusia), idem, d. 8/1886-1903, f. 253.
104
ldem, d. 30/1911, f. 5.
96
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Majoritatea transporturilor erau efectuate cu şlepuri de construcţie
specială, cu fundul plat, cu profil adaptat condiţiilor specifice de navigaţie pe
Prut, denumite "pletine". În 1883, acestea aveau, în general, 15-30 m lungime,
4-8 m lăţime, 2,20 m pescaj şi 80 tone deplasament; în 1901, dimensiunile nu se
schimbă, dar fierul a înlocuit lemnul ca material de construcţie. Un asemenea
şlep Poutea transporta până la 16 vagoane de cereale, tonajul crescând la 100-250
tone 05 .
Pentru tractarea şlepurilor erau utilizate remorchere (20-60 CP, 20-140
tone) şi tracţiunea la edec, cu boi, pe drumurile de halaj 106 • Frahtul (preţul) de
transport pentru un hectolitru de cereale cu destinaţia Galaţi sau Reni nu s-a
modificat prea mult de-a lungul anilor, fiind de 0,5-1,25 franci (în funcţie de
locul de încărcare) în 1889,0,4-1,3 franci în 1906 şi 0,7-1,3 franci în 1911 107 • În
1901, Guido de Toncourt calcula preţul transportului celor 1.847.356 hectolitri
cereale ieşite de pe Prut la suma globală de 1.437.323 franci şi estima beneficiul
proprietarului unui şlep de 150 tone la efectuarea unui transport de cereale de la
Leova la Galaţi la suma de 140 franci 108 . Kwintowski informa în studiul său că,
în anii 1870-1873, au coborât pe Prut un număr de 5. 773 de plute din Galiţia şi
Bucovina, transportând în Rusia şi România 2.884.306 picioare cubice de
lemn 109 • Comisia de experţi a întâlnit în călătoria sa de inspecţie pe râul Prut din
1901 "un foarte mare număr de plute destinate pentru numeroasele schele de pe
râu şi mai ales pentru cele două mari fabrici de cherestea cu aburi de la
Dănuţeni şi Leova" 110 • O parte dintre aceste plute, unele purtând încărcături de
cherestea şi cereale, ajungeau până la gura Prutului, fiind înregistrate astfel în
statisticile Comisiei Mixte a Prutului 111 •
Se mai menţiona şi înfiinţarea unei linii regulate de navigaţie pe Prut de
către Societatea românească "Agemoglo şi Catargiu" (1879) şi Societatea
austriacă DDSG (1894) 112 .
Rezultă, din faptele şi datele prezentate, că navigaţia pe Prut a cunoscut la
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului următor, sub impulsul
dezvoltării economice a regiunilor limitrofe şi în urma lucrărilor de
navigabilizare a râului, o dezvoltare ascendentă.

Idem, d. 5/1879-1885, f. 92, şi 19/1897-1901, f. 117.
Idem, d. 5/1879-1885, f. 92, şi 19/1897-1901, f. 114.
107
Idem, d. 8/1886-1903, f. 98; 26/1907-1908, f. 14; 30/1911, f. 11.
108
Idem, d. 19/1897-1901, f. 112-113, 115.
109
Ibidem, f. 57.
110
Idem, d. 8/1886-1903, f. 253.
111
Ibidem, f. 260 şi d. 2611907-1908, f. 14; 3011911, f. 11.
112
Idem, dosarele 5/1879-1885, f. 15, şi 15/1894, f. 38. Denumirea oficială a Societăţii austriece
DDSG, fondată în 1829, era "Donaudampfschiffahrtsgesellschaft".
105

106
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Fondul de arhivă al Comisiei Mixte a Prutului (1870-1919) furnizează
asupra altor probleme, pe care ne mărginim să le semnalăm. O
corespondenţă relativ bogată a delegatului român cu Ministerul Afacerilor
Străine, tabele, protocoale pot fi valorificate pentru studiul industriei
morăritului (ne referim, evident, la morile plutitoare), dar şi a încercărilor de
utilizare a apelor Prutului la irigaţii, cu ajutorul aşa numitelor roţi de
grădinărie 113 . Semnalăm referiri la extracţia pietrişului din albia Prutului,
utilizat ca important material de construcţie pentru drumuri în judeţul Iaşi 114,
îndiguiri în vederea apărării contra inundatiilor şi lucrări de consolidare a
malurilor Prutului, efectuate de către statul român sau particulari în judeţele
Dorohoi, Iaşi şi Fălciu 115 • Un interes deosebit în această direcţie îl reprezintă
raportul inginerului de Toncourt din 15 mai 1895, care avertiza împotriva
efectuării nejudicioase a unor lucrări de îndiguire de mari proporţii pe un râu cu
specificul hidrografic al Prutului 116 • A fost semnalată şi o încercare de
introducere a culturii orezului pe moşia Folteşti (judeţul Covurlui) 117 • Alte
documente conţin date privind reorganizarea sistemului vamal pe Prut în anul
1871 118 şi înfiinţarea de staţiuni sanitare pe malul românesc al râului 119 •
În încheiere, credem că informaţiile prezentate argumentează afirmaţia că
activitatea acestei instituţii internaţionale, la care România şi-a adus o
contribuţie însemnată, a fost, în esenţă, pozitivă, contribuind la dezvoltarea
navigaţiei şi comerţului pe râul Prut, şi, în general, la dezvoltarea economică a
regiunilor limitrofe. În acelaşi timp, considerăm că documentele din fondul de
arhivă Comisia Mixtă a Prutului (1870-1919), în ciuda cantităţii reduse,
prezintă importanţă ca izvor pentru unele aspecte ale istoriei României la
hotarul dintre secolele al XIX-lea şi al XX-lea.
informaţii şi

113

ldem, d. 2/1871-1879, f. 118-119, 121, 125-127, 129-130, 131-132; 23/1904, f. 55-58, 72;
2411905, f. 51; 5/1879-1885, f. 44-47.
114
Idem, d. 22/1903, f. 60-62, şi 23/1904, f. 1, 36-37,53.
115
ldem, d. 7/1886-1890, f. 93-94, 99-103; 11/1891-1892, f. 86, 116; 29/1911-1912, f. 13-20.
116
Idem, d. 1011889-1895, f. 5-7.
117
Idem, d. 26/1907-1908, f. 38, 42-47.
118
Idem, d. 2/1871-1879, f. 6, 30-31, 55.
119
Idem, d. 2211903, f. 21, şi 2811910, f. 6-12.
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REORGANIZAREA ARHIVEI SIGURANŢEI STATULUI
(1931-1939)
Bogdan-Constantin DOGARU
The Reorganization ofthe Archives ofthe Romanian Secret Police (1931-1939)
Abstract
The reorganization and modemization of the archives of the Romanian Secret
Police between 1931-193 7 was an extremely important operation. Romania entered in
the Second World War with an updated database regarding the spies, espionage
suspects, terrorists, traitors and saboteurs.
Constituting an important documentation base for researchers the historical
documents of the Romanian Secret Police are currently stored at National Archives in
Bucharest and Chisinau.
Keywords: archives, police, espionage.

Primul organism modem specializat în munca informativ-operativă a luat
în 1888 în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei, fiind denumit Serviciul de
Siguranţă al Capitalei sub conducerea comisarului Puiu Alexandrescu,
considerat părintele poliţiei române sau întemeietorul Siguranţei. Rolul şi
atribuţiile acestui serviciu nu erau bine delimitate, astfel încât subordonaţii lui
Puiu Alexandrescu aveau un câmp operaţional extrem de vast, de la prinderea
hoţilor de buzunare până la urmărirea presupuşilor spioni ce tranzitau sau
domiciliau temporar în Bucureşti 1•
Câţiva ani mai târziu, prin legea din 19 aprilie 1892 se înfiinţa o unitate
centrală specială, pe linie de siguranţă de stat, şi anume Biroul Siguranţei
Generale care funcţiona în cadrul Direcţiei Administraţiei Generale a
Personalului şi Poliţiei de Siguranţă din cadrul Ministerului de Inteme 2 •
Treptat, Siguranţa Statului şi-a creat structuri informative teritoriale.
Ministerul de Interne a dispus ca, începând cu data de 1 aprilie 1897, când
debuta noul an bugetar 189711898, fiecare poliţie din reşedinţa de judeţ să
înfiinţeze unul sau mai mulţi agenţi speciali3 •
fiinţă

Iulian Chiriac, Evoluţia Siguranţei Generale a Statului intre anii 1908-1945. Privire generală
în ***CNSAS, Arhivele Securităţii nr. 4, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2008, p. 328.
2
Vasile Bobocescu, Momente din istoria Ministerului de Interne, Ed. M.I., Bucureşti, 1996, p. 80.
3
Lazăr Cârjan, Istoria Poliţiei Române de la origini până in 1949, Ed. Vestala, Bucureşti,
2000, p. 134.
1
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În martie 1908, aparatul central al poliţiei se reorganizează, constituindu-se
Direcţia Poliţiei şi Siguranţei Generale, care avea două secţii: Secţia Siguranţei
Generale şi Secţia Poliţiei. Secţia Siguranţei Generale avea 4 birouri: Controlul
Străinilor, Siguranţă şi Informaţii, Poliţia de Frontieră, Presă şi Interpreţi. În
teritoriu, în fiecare reşedinţă de judeţ, funcţionau brigăzi şi subbrigăzi speciale
de siguranţă4 •
După constituirea României Mari, la sfârşitul anului 1918, Siguranţa
Statului şi-a extins structurile în provinciile proaspăt alipite la patria mamă
înfiinţând Subinspectorate Generale de Siguranţă la Chişinău, Cernăuţi şi Cluj.
De asemenea, un Subinspectorat General de Siguranţă funcţiona şi la Constanţa.
Pe lângă acestea, în subordinea Siguranţei Generale a Statului mai funcţionau
21 servicii speciale de siguranţă, 4 7 brigăzi speciale de siguranţă şi 6 subbrigăzi
speciale de siguranţă 5 •
În ceea ce priveşte fondul arhivistic propriu, creat de Siguranţa Statului
în anii 1897-1917 precizăm că o parte a acestuia se regăseşte în cadrul
fragmentelor de fond Direcţia Generală a Poliţiei (inventarul 2349), Direcţia
Poliţiei şi Siguranţei Generale (inentarele. 722-723 şi 724) păstrate la Serviciul
Arhive Naţionale Istorice Centrale şi în cadrul Colecţiei 50 din cadrul Arhivei
C.C. al PCR. (privind problema anarhistă, potemchimistă, socialistă şi
comunistă).

O bună parte din arhiva Siguranţei Generale fusese ridicată din România
de armatele de ocupaţie ale Puterilor Centrale în timpul războiului: 1) dosarele
Biroului de Evidenţă Maghiară; 2) arhiva Poliţiei de Frontieră şi a Secţiei
Detectivilor; 3) dosarele referitoare la activitatea de propagandă în Transilvania.
Documentele respective au fost recuperate de Marele Cartier General al
Armatei Române în toamna anului 1919 după ocuparea Budapestei şi trimise cu
trenul la Bucureşti 6 •
O altă parte a documentelor din perioada sus menţionată a fost predată
ruşilor în 1917 bănuindu-se că a fost dusă, ulterior, la Moscova7 • Se pare însă că
acea arhivă, împreună cu alte documente poliţieneşti confiscate de sovietici din
România, la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, se regăsesc astăzi în
Bogdan Constantin Dogaru, Structurile Ministerului de Interne in Războiul de Întregire a
Neamului. Spionaj, contraspionaj şi acţiuni speciale În judeţul Putna- Vrancea (1 916-1919),
Focşani, Ed. Atec, 2015, p. 18.
5
Alin Spânu, Serviciul de Informaţii al României În Războiul de Întregire Naţională (19161920), Ed. Militară, Bucureşti, 2012, p. 129.
6
Serviciul Arhive Naţionale Istorice Centrale (în continuare se va cita SANIC), fond Ministerul
de Interne- Direcţia Contabilităţii, d. 94/1922, f. 3-6.
7
ldem, fond Direcţia Generală a Poliţiei, d. 25/1918, f. 60.
4
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Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Conform celor consemnate de istoricul
Alexandru Moraru, la Chişinău se află depozitate următoarele fonduri
arhivistice: fond 1629 Ministerul de Interne al României (1913-1916)- inventar
1; fond 691 Direcţi unea Generală a Poliţiei şi Siguranţei Bucureşti (1898-1911;
1900-1922; 1923-1941) - inventarele 1, 2 şi 3; fond 1349 Prefectura Poliţiei
Bucureşti (1835-1881; 1893-1916)- inventarele 3 şi 4; fond 1759 Prefectura
Poliţiei Iaşi ( 1911-1917); fond 1702 Chestura Poliţiei Galaţi ( 1925) - inventar
1; fond 1758 Poliţia Câmpina (1908-1916, Jud. Prahova)- inventar 18 .
După demobilizarea Armatei Române, în vara anului 1918, începând cu
data de 1 iunie, Serviciul Siguranţei Române de pe lângă Cartierul General Rus,
condus de Romulus Voinescu s-a desfiinţat. Drept urmare, arhiva acestei
structuri de informaţii şi contrainformaţii a fost preluată de Biroul 2 al Marelui
Stat Major al Armatei Române. Astfel, au fost predate delegatului armatei 1125
de dosare individuale şi 2698 de fişe, ordonate de la A la Z, după alfabet şi
dicţionar. Probabil aceste dosare şi fişe aparţineau celor suspectaţi, acuzaţi sau
condamnaţi pentru spionaj, trădare şi sabotaj. Totodată, au mai fost predate 12
registre şi condici şi 12 dosare de corespondenţă (nr. 1-12, unele conţinând mai
multe volume).
Restul de 7 dosare de corespondenţă, numerotate de la 13 la 19,
inventariate în 1918, au fost predate la Iaşi, Direcţiei Poliţiei şi Siguranţei
Generale din cadrul Ministerului de Interne 9 .
Prin legea de organizare poliţienească din 21 iulie 1929, Direcţia Poliţiei
de Siguranţă era inclusă în cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei. Direcţia Poliţiei
de Siguranţă era compusă din 2 servicii, Serviciul de Informaţii şi Serviciul
Controlul Străinilor şi din 4 Brigăzi Centrale de Siguranţă care s-au reorganizat
în 1931 şi au format Corpul Detectivilor condus, până în 1939, de Vintilă
Ionescu 10 •
Deşi în fruntea Siguranţei, de-a lungul timpului, s-au aflat personalităţi
marcante ale Intelligence-ului românesc precum Romulus Voinescu, Victor
Cădere, Eugen Cristescu, Eugen Bianu, compartimentul de arhivă al
instituţiei a fost tratat şi considerat a fi un batalion disciplinar pentru agenţii
şi poliţiştii Ministerului de Interne. La Serviciul Arhivei au fost angajate sau
detaşate persoane slab pregătite profesional atât din punct de vedere arhivistic
Alexandru Moraru, Documente ale organelor poliţieneşti în arhivele de la Chişinău. Vezi:
http://www.morarup.narod.ru/Documente_ Sigur.htm (24.07 .20 19).
9
SANIC, fond Direcţia Generală a Poliţiei, d. 25/1918, f. 2-3.
10
Aurel Radu, Din istoria Poliţiei Române (1919-1940), lucrare de licenţă susţinută la
Facultatea de Arhivistică din Bucureşti în anul 2005, p. 65.
8
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cât şi din punct de vedere al cunoştinţelor de siguranţă naţională şi/sau persoane
sancţionate şi retrogradate pentru grave probleme legate abuz în serviciu,
neglijenţă în serviciu, indisciplină şi imoralitate.
Venirea la putere a lui Carol al II-lea în 1930, şi instituirea treptată a unui
sistem de conducere a României dincolo de partidele politice, cu largul concurs
al serviciilor secrete care au cunoscut o dezvoltare considerabilă, a determinat şi
impunerea unor reguli mai stricte în ceea ce priveşte gestionarea şi exploatarea
informaţiei, implicit a documentelor de arhivă.
O serie de note-raport şi referate ale Corpului Detectivilor din anii 19311932, au semnalat unele deficienţe majore atât în ceea ce priveşte evidenţa şi
regăsirea unităţilor arhivistice, cât şi constituirea dosarelor pe probleme şi
clasificarea materialului informativ în cadrul acestora.
La 20 mai 1931 Brigăzile Centrale ale Corpului Detectivilor semnalau că,
la 22 aprilie 1931, solicitaseră fişa şi lucrările referitoare la suspectul Iohan
Franz Peter, dar angajaţii arhivelor au răspuns că respectivul nu figurează. După
mai multe insistenţe, abia după aproape o lună de zile, dosarul cauzei a fost
depistat.
Mai mult, la solicitarea serviciilor secrete din alte ţări, o serie de lucrări
care necesitau o rezolvare urgentă şi un răspuns imediat fuseseră înaintate şi
comunicate cu întârziere de 1-2 luni ceea ce ştirbea prestigiul Siguranţei
Române în faţa structurilor similare din străinătate 11 •
În nota din 7 iulie 1931 se atrăgea atenţia asupra faptului că angajaţii de la
arhiva Secretariatului Poliţiei de Siguranţă alcătuiseră un singur dosar general
purtând titulatura Organizaţia Monarhistă Rusă din Ţară şi Străinătate. Însă,
multe materiale conţinute în acel dosar ar fi trebuit să facă obiectul unor unităţi
arhivistice speciale, pe probleme: Mişcarea Monarhistă Kirilistă, Uniunea
Militară Rusă, Uniunea Tineretului Naţionalist Rus, Societatea de Ajutor
Mutual a Ofiţerilor Ruşi Combatanţi pe Frontul Român, Uniunea MladoRuşilor (tineretul), Fraternitatea Dreptăţii Ruse (organizaţie teroristă
antisovietică cu sediul central la Belgrad).
Tot în dosarul general fuseseră clasate în mod eronat şi lucrările
referitoare la Congresele Comisari/ar Poporului ai Partidului Comunist Rus,
ţinute la Moscova, care trebuiau să constituie un dosar special privind acţiunea
Comintemului 12 •
Aşa cum rezultă din cele consemnate în referatul din 17 octombrie 1931
lucrările referitoare la Dumitru Doncef Malciu, instructor militar al organizaţiei
11
12

SANIC, fond Direcţia Generală a Poliţiei, d. 25/1918, f. 9.
Ibidem, f. 8.
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comuniste D.R.O. (Organizaţia Revoluţionară Dobrogeană) care lucra în directă
legătură cu Federaţia Balcanică Comunistă fuseseră identificate destul de târziu,
după instrumentarea dosarului de anchetă. Cauza fusese aceeaşi, adică greşita
grupare a documentelor la dosarul de problemă. Actele s-au regăsit mult mai
târziu, în volumele dosarului general 1620 - Bandele de Comitagii în
Cadrilater.
Referitor la acest aspect negativ, comisarul din cadrul Corpului
Detectivilor preciza că negăsirea acestor piese în luna septembrie 1931, când a
fost arestat şi când s-au cerut dosarele D. R. O. -ului, a făcut ca pentru ducerea
la bun sfârşit a cercetărilor să ne concentrăm din nou memoria asupra faptelor
ce i se pun în sarcină şi numai trimiţând informatori pe teren în Cadrilater, am
avut posibilitatea de a alcătui lucrările în chestiune. Din cauza dezordinii de la
biroul de arhivă cercetările au stagnat şi operaţiunile referitoare la percheziţii şi
arestări au fost făcute foarte tardiv şi cu multă greutate 13 •
Arhiviştii şi arhivarii Siguranţei avea multiple carenţe în ceea ce priveşte
pregătirea profesională atât în domeniul arhivistic, cât şi pe linia siguranţei
naţionale. La 12 mai 1932, Corpul Detectivilor atenţiona organele superioare
asupra faptului că dosarul nr. 4589/1932 privind agenţii sovietici semnalaţi de
poliţia din Viena fusese fişat în mod eronat la literaT. Angajaţii de la Arhivă nu
numai că nu traduseseră acronimul TCHEKA din franceză în română-CEKA
dar consemnaseră în fişă că ar fi doar o organizaţie Pan-Rusă şi nu că ar fi
vorba despre vechea denumire a poliţiei secrete sovietice, devenită ulterior GPU
(secţie a NKVD) 14 •
Aşadar, în februarie 1931, sub inspectorul de poliţie Papa Sotir Sterie a
preluat şefia Serviciului Arhivei Siguranţei, de la antecesorul său, Ciocan
Constantin, în condiţii destul de grele 15 • Dar nici acesta nu a reuşit să facă mare
lucru pentru îmbunătăţirea situaţiei.
Cea mai temeinică dovadă care atestă haosul ce domnea în arhivele
Siguranţei Generale, cu consecinţe dintre cele mai grave asupra siguranţei
naţionale, pare a fi documentul întocmit de angajaţii Serviciului Arhivelor
împreună cu noul delegat la conducerea structurii, comisarul şefNicolae Turcu,
în urma verificării existentului cu instrumentele rudimentare de evidenţă,
operaţiune efectuată în perioada 9-14 aprilie 1937. Cu acest prilej s-a
constatat lipsa unui număr de 619 dosare, care prezentau un interes special
din punct de vedere al siguranţei naţionale, referitoare la diverse persoane,
13

14
15
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supravegherea unor obiective şi evenimente deosebite. Pentru a
reliefa importanţa deosebită a acestor unităţi arhivistice se cuvine să oferim
câteva exemple despre conţinutul unora din ele: dosar nr. 112 -agenţii poliţiei
Rusiei, 120 - organizaţia de spionaj a Rusiei din Bucureşti, 176 - dr. Reyod
Alpar spion, 246 - supravegherea Legaţiei ungare, 275 - spionajul rus în
România, 301 - informaţiuni din Bulgaria, 304- informaţiuni din Ungaria, 443
- spionajul bulgar în România, 445 - Gieca Filip, spion, 458 - supravegherea
Legaţiei germane, 467 - spionajul german în România, 670 - Agenţia de
Informaţii Româno-Germană, 872 -dicţionarele cifrate, 936 - spionajul francez
în România, 965 - Legaţia rusă, 1555 - activitatea brigăzilor de siguranţă şi
lipsurile de care suferă, 1700 - informaţii din Budapesta, 1872 - comuniştii
bulgari, 3341 -ziare străine cu caracter subversiv, 5053 -organizaţia sionistă
Poale Sion, 5098- activitatea francmasonilor, 6007- Leo Hanell, spion, 9380Tineretul Comunist, 11933- chinezii arestaţi pentru spionaj, 12385- Adunarea
de la Alba Iulia, 13215 - reorganizarea Poliţiei şi Siguranţei, 13824 Mihăileanu Ştefan (unul din şefii organizaţiei clandestine comuniste din
Focşani), 14606 - Societatea Evreilor Refugiaţi Ruşi, 16534 - organizaţia de
spionaj din Timişoara, 16811 - traficanţii de stupefiante, 18265 - organizaţia de
spionaj maghiar Timiş, 19000 - Vulturii de Vest (organizaţie naţional
ţărănistă), 19693 - 37 de maşini infernale (bombe) aduse în ţară de teroriştii
bulgari, 19785 - Partidul Totul Pentru Ţară, 20655 - Societatea Ege,
subvenţionată de maghiari 16 •
În opisul general fuseseră înregistrate, până la data de 15 aprilie 193 7, un
număr total de 20.810 dosare din care 619 lipseau (cum am precizat mai sus),
1138 erau numere sărite din ordinea cronologică şi 848 trecute fără nicio
menţiune în dreptul lor. Scăzându-se lipsurile, numerele vacante şi cele sărite
din ordinea cronologică, se constata că mai rămâneau în arhivă ca existente
18.195 dosare.
Fostul şef al Serviciului Arhivei, subinspectorul de poliţie Papa Sotir
Nicolae nu a asistat la verificările făcute, afirmând că nu luase nimic în primire
pe bază de semnătură, declinându-şi astfel orice răspundere faţă de lipsurile
constatate 17 •
Constatarea lipsurilor a determinat conducerea Ministerului de Interne să
ia măsuri pentru remedierea acestor grave deficienţe din activitatea arhivistică.
Noul şef al Serviciului Arhivei Siguranţei, comisarul şef Turcu Nicolae, a
demarat în forţă operaţiunea de prelucrare arhivistică a dosarelor, registrelor şi
16
17

Ibidem, f. 46-58.
Ibidem, f. 40.

412
https://biblioteca-digitala.ro

"Acta Bacoviensia"- Anuarul Arhivelor Naţionale
fişelor.

Bacău,

nr. XIV /2019

Imediat după preluarea conducerii structurii, acesta făcea primele
propuneri (aprobate de superiori) de reorganizare având la bază principul
centralizării prin constituirea unui cazier central la nivelul Direcţiei Generale a
Poliţiei. Astfel, fiecare individ urma să aibă un singur dosar şi o singură fişă
căci până la acea dată fiecare compartiment de muncă avea în arhiva sa caziere
şi fişe alfabetice separate. "În sistemul de astăzi, practicat atât la centru cât şi la
oficii le poliţieneşti din ţară, serviciul merge foarte greu ( ... ) O persoană trebuie
căutată la toate fişele existente în Direcţiunea Generală a Poliţiei, La Serviciul
Personalului, Serviciul Siguranţei, Serviciul Paşapoartelor, Serviciul Controlul
Străini lor'" 8 .
Arhivele compartimentelor de muncă urmau a se concentra într-un singur
local şi trebuiau depozitate în fişete metalice. La mijloc era amplasat cazierul
central pentru a se asigura fluxul de informaţie către Arhiva Siguranţei, Arhiva
Controlului Străinilor, Arhiva Poliţiei Administrative (de ordine publică) şi
Arhiva Poliţiei Judiciare.
Trebuia să se constituie un Serviciu unic de Arhivă la nivelul Direcţiei
Generale a Poliţiei compus din 3 birouri: Biroul şefului arhivelor, Biroul de
lucru (prelucrarea arhivistică) şi Biroul de studii (unde ofiţerii puteau consulta
la faţa locului dosarele de care erau interesaţi) 19 •
Insuficienţa personalului, dezinteresul unor angajaţi faţă de locul de
muncă şi slaba lor pregătire profesională au afectat procesul de ordonare şi
opisare (inventariere) a unităţilor arhivistice. Referatele şefului Serviciului de
Arhivă sunt edificatoare în acest sens. La 6 mai 1937 se consemna că impiegata
Teodorescu Filofteia lipsea nemotivat de la serviciu încă de la 22 aprilie. Se mai
preciza că persoana în cauză "în trecut a fost mutată din aceleaşi motive pe la
toate serviciile( ... ) fiind astfel un element incorigibil.( ... ) Teodorescu Filofteia
nu pune niciun interes pentru funcţiunea ce i s-a încredinţat şi încasează salariul
lunar fără să presteze serviciu, încât putem afirma că este absolut inutilă
instituţiei" 20 •
O situaţie neplăcută a creat şi noul registrator arhivar care comenta
defavorabil faţă de ceilalţi angajaţi instrucţiunile şi ordinele primite şi nu
respecta programul de lucru. De exemplu, în ziua de 5 septembrie 1937 a sosit,
a semnat condica şi a stat la serviciu doar jumătate de oră. De asemenea, a
insultat pe subşeful de birou Guţă Ion de la Secretariatul Siguranţei, iar când i s-a

18
19

20

Ibidem, [ 64.
Ibidem, f 67-68.
Ibidem, f 76.

413
https://biblioteca-digitala.ro

"Acta Bacoviensia" -Anuarul Arhivelor Naţionale

Bacău,

nr. XIV /2019

atras atenţia a răspuns cu impertinenţă: "Guţă este un porc bătrân şi mincinos.
Comunică O-ta căi-am zis eu aşa" 21 •
Şi diumista Bunescu Victoria se învoia des şi lipsea nemotivat de la
serviciu, era impertinentă şi executa cu întârziere sarcinile primite. În referatul
din 10 septembrie 1937, se menţiona că în cele 5 luni de când lucra la Serviciul
Arhivei lipsise de Il ori şi beneficiase de 40 de zile de concediu. În timpul
programului se deplasa pe la alte birouri angajându-se în lungi discuţii cu alţi
. ·22
angaJaţi .
Pe de altă parte, şi condiţiile de muncă erau destul de grele. Din cauză că
arhiva se găsea în dezordine, iar personalul era insuficient, s-a dat dispoziţii ca
angajaţii să lucreze peste program. Salariile acestora erau mici şi nu li se
decontau nici cele 4 drumuri zilnice pe care trebuiau să le facă de la locuinţele
lor la sediul instituţiei (lucrând în două schimburi, peste program). De
asemenea, lucrătorii erau expuşi bolilor profesionale: "Cum funcţionarii detaşaţi
la serviciul arhivelor sunt expuşi bolilor de plămâni, din cauza prafului plin de
microbi ce există în dosarele Siguranţei, necurăţite de douăzeci ani,
evidenţiindu-se până în prezent două cazuri ( ... ) şi al treilea în curs cu
impiegata Atanasiu, cu onoare vă rugăm să binevoiţi a dispune să li se acorde
câte o diumă lunară de serviciu, aşa cum se bucură de acest ajutor şi alţi
23
fucţionari administrativi, cari nu prestează serviciul în asemenea condiţiuni" •
Lipsa personalului era o problemă acută în special la Arhiva Biroului
Controlul Străinilor unde doar 5 angajaţi, conduşi de Voiculescu Anton,
24
gestionau un număr aproximativ de 100.000 de dosare şi 500.000 de fişe .
La l iunie 1937 au apărut o serie de instrucţiuni privind activitatea de
arhivă. Serviciul Arhivelor avea două ramuri de activitate: Administraţia şi
Arhiva. Administraţia primea şi înregistra corespondenţa pe care o repartiza
ulterior compartimentelor de muncă şi consemna toate operaţiunile în registre
speciale. Arhiva clasa documentele în dosare, întocmea evidenţa lor şi asigura
25
condiţii de păstrare şi conservare pentru toate unităţile arhivistice . Pe lângă
instrucţiunile cu caracter general, au fost redactate şi instrucţiuni detaliate,
fixând atribuţii clare şi precise pentru fiecare subcompartiment.
Biroul Opiselor Generale (sau Biroul pentru formarea dosarelor)
constituia unităţile arhivistice individuale, speciale şi generale şi le înregistra în
21
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opise. Documentele erau ordonate în dosar cronologic. Titulatura dosarului se
stabilea după foaia personală sau interogatoriu sau după lucrarea care preciza
identitatea individului. După opisare (inventariere), unităţile arhivistice erau
predate la Biroul Fişelor pentru completarea evidenţelor alfabetice, ulterior
fiind returnate. Coperţile acestora se ştampilau cu menţiunea: DOSAR
INDIVIDUAL, DOSAR SPECIAL sau DOSAR GENERAL făcându-se
distincţie între indivizi, organizaţii şi diversele probleme 26 .
Biroul Fişelor întocmea fişele pentru dosarele individuale, speciale şi
generale prin dactilografiere la maşina de scris. După completarea lor se
ordonau în clasoare, alfabetic. Nu se întocmeau fişe pentru ziare, ci pentru
ziaristul sau ziariştii cu activităţi suspecte sau pentru directorul cotidianului şi
redactorul şef27 .
S-a elaborat un nou plan de reorganizare a arhivelor, la 20 iunie 1937,
care prelua unele propuneri făcute anterior. Se crea un singur serviciu de arhivă
la nivelul Direcţiei Generale a Poliţiei, desfiinţându-se arhivele la nivel de
compartimente. Schema de organizare cuprindea: Cazierul Central (amplasat în
mijloc) şi cele 4 arhive ale Siguranţei, Controlului Străinilor, Poliţiei Judiciare
şi Poliţiei Administrati ve 28 .
Se detalia modul de alcătuire a unităţilor arhivistice. Dosarele individuale
trebuiau să cuprindă în mod obligatoriu foaia personală şi interogatoriul
suspectului/infractorului; dosarele speciale erau întocmite pentru fiecare
organizaţie politică, profesională, culturală, sportivă, religioasă, economică etc.
cuprinzând materialul informativ de la data înfiinţării şi până la zi; dosarele
generale (care puteau să conţină mai multe volume) cuprindeau corespondenţa
cu caracter general şi se deosebeau prin natura lor de cele individuale şi
speciale 29 .
Interesant este faptul că se punea pentru prima dată problema valorificării
ştiinţifice a documentelor de arhivă, în special pentru perfecţionarea pregătirii
profesionale: "Întreaga muncă de reorganizare a arhivelor poliţieneşti ( ... ) se va
duce până când vom ajunge în situaţiunea de a le transforma cu timpul în
bibliotecă pentru toate organizaţiunile care au fost descoperite, membrii lor
arestaţi şi condamnaţi, adică aşa cum a existat sistemul acesta la Ohrana
rusă, adoptat astăzi de englezi şi în parte de belgieni şi francezi".
Transformarea arhivei neoperative în volume tipărite şi constituirea ei în
26
27

28
29
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biblioteci la toate oficiile poliţieneşti din ţară, dădea posibilitatea agenţilor
speciali de informaţii şi ofiţerilor de poliţie de a-şi perfecţiona pregătirea
profesională30 .
Dar munca de prelucrare arhicistică se desfăşura anevoios. La 1 iulie 1937
se raporta că o parte a corespondenţei, vechi de ani de zile, nu era constituită în
dosare, iar altă parte era eronat clasată în unităţile arhivistice. Mai mult, unele
documente erau chiar neînregistrate. S-a reuşit totuşi, într-o prioadă de timp de
3 săptămâni, ca echipa de 5 oameni condusă de comisarul Popescu Nicolae să
claseze în dosare corespondenţa depozitată în 38 de pachete.
O altă echipă dirijată chiar de şeful Arhivei, comisarul şef Turcu s-a
ocupat şi a ordonat corespondenţa (rapoarte, dări de seamă, comunicări,
telegrame), "neînregistrată de ani de zile, neclasată şi necusută în dosare, ce era
vârâtă pe sub rafturi în camera arhivei şi printre dosare ( ... ).
Deci, semnalările noastre din trecut, şi cele din prezentul raport explică
acum motivele pentru cari toate serviciile Direcţiunii Generale a Poliţiei
formulau reclamaţiuni că nu mai găsesc lucrările efectuate în arhivă şi că pentru
continuarea delegaţiunilor erau nevoite să solicite oficiilor poliţieneşti copie
după comunicare sau raport, fiindcă cele primite la Direcţiune nu se înregistrau,
nu se clasau în dosare, unele (erau) expuse degradărilor, pierderei şi chiar
sustragerei de către cei interesaţi, cum sunt organizaţiunile de spionaj".
Chiar şi rapoartele întocmite de Biroul de Studii în decursul timpului nu
erau cusute la dosare, păstrându-se la funcţionarii compartimentului în mape
simple, neordonate. Responsabilitatea privind debandada existentă era greu de
stabilit la nivel de persoane, angajaţii Arhivei dând vina pe colegii dinaintea lor
şi pe cei de la compartimentele de muncă, iar cei de la birouri şi servicii pe
lucrătorii de la Arhivă31 •
Având în vedere gravele deficienţe şi lipsa unor importante dosare şi
documente operative, cu caracter secret, ar fi trebuit să se instituie la nivelul
Ministerului de Interne o comisie de cercetare administrativă dacă nu chiar o
comisie specială de anchetă la nivelul Parlamentului României. Rămâne de
văzut câte din aceste documente au încăput pe mâna unor agenţi ai serviciilor
străine de spionaj care operau în România.
Dacă la Arhivă lucrurile începeau, încet, dar sigur, să reintre pe făgaşul
normal, haosul continua la Registratură şi Secretariat. La Siguranţă ajungeau să
fie repartizate spre rezolvare acte şi lucrări care intrau în competenta Poliţiei

30
31

Ibidem, f. Il O.
Ibidem, f. 114-115.

416
https://biblioteca-digitala.ro

"Acta Bacoviensia"- Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău, nr. XIV /2019
Judiciare sau Administrative: incendii, contrabandă, furturi, schimb ilegal de
valută etc. 32
Nici spaţiul de depozitare al arhivei Siguranţei nu era tocmai adecvat. În
data de 5 octombrie 193 7 se raporta că "grinzile care susţin plafonul în birourile
arhivei Siguranţei s-au curbat din cauza greutăţii aparatelor de radio ce sunt
instalate la etajul superior şi că există pericol de prăbuşire a plafonului la un
eventual caz de cutremur"33 .
Totuşi, graţie conştiinciozităţii comisarului şef Nicolae Turcu, mare parte
a arhivei a fost ordonată şi opisată. La 27 ianuarie 1938, acesta raporta că, până
la data respectivă, s-au refăcut şi înfiinţat în noua arhivă 22.600 dosare
individuale, 53 dosare generale cu instrucţiuni pe categorii şi 37 dosare
generale, cu 58 volume, presa pe naţionalităţi 34 .
Într-o raportare ulterioară se evidenţia că în perioada 20 aprilie 193 7 (data
când a fost demarată acţiunea de reorganizare a arhivei Siguranţei) - 20 martie
1938 se constituiseră/reconstituiseră 25.600 dosare individuale, 60 de dosare cu
caracter general, cuprinzând ordine şi instucţiuni pe categorii şi 42 dosare
generale referitoare la suspecţii intemabili, solicitanţii de posturi radio şi presa
alcătuită pe naţionalităţi. Dosarele privind presa pe naţionalităţi însumau 58 de
volume. În lucru se afla dosarul cu indicativul 1820, referitor la mişcarea
comunistă care însuma 150 de volume. Optimist, şeful Serviciului de Arhivă
consemna la sfărşitul raportului: "S-a ajuns cu lucrul la jumătatea arhivei şi
credem că tocmai peste un an se va termina refacerea ei" 35 .
Desfăşurarea rapidă a operaţiunilor de prelucrare arhivistică a fost
posibilă atât prin motivarea financiară a angajaţilor Serviciului de Arhivă
(decontarea transportului), cât şi prin detaşarea temporară a unui număr de 10
impiegaţi, agenţi şi comisari de la Chesturile de Poliţie din Iaşi, Cernăuţi, Cluj,
Braşov, Piatra-Neamţ, Ismail şi Prefectura Poliţiei Capitalei 36 •
Deşi se mai iviseră câteva probleme cu unii funcţionari neconştiincioşi şi
care lipseau nemotivat de la serviciu, la 26 mai 1939 se raporta forurilor
superioare că fusese ordonată şi inventaiată "aproape trei sferturi din arhivă" 37 .
Deşi spre sfârşitul anului 1939 prelucrarea arhivistică a dosarelor, fişelor
şi registrelor Siguranţei Statului era aproape gata, problemele de personal
continuau să ameninţe bunul mers al structurii. Astfel, la 18 noiembrie 1939, se
32
33
34

35
36
37

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

f. 116.
f. 148.
f. 168.
f. 169.
f. 171.
f. 396.
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constata că în sertarele biroului lui Velovan Gheorghe, subşef de birou la
registratura generală s-au găsit 33 de lucrări, alcătuite din corespondenţă
oficială, petiţii recomandate, ordine şi diferite comunicări ale poliţiilor străine
"ce erau dosite, neînregistrate şi nedistribuite la rândul lor, serviciilor
respective"38 .
Lipsa personalului şi a dotărilor corespunzătoare, transformarea
Serviciului Arhivei în "batalionul disciplinar" al angajaţilor cu probleme din
cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei au avut un impact negativ asupra activităţii
Siguranţei Statului. Mai ales până în 1934 când S.S.I., condus de Mihail
Moruzov, iese de sub tutela M.St.M. şi trece în subordinea directă a ministrului
Apărării Naţionale dezvoltându-şi agentura şi rezidenţele la nivelul fiecărui
judee 9, arhiva Siguranţei Statului (la care se adaugă cea a Controlului Străinilor
cu care se afla în strânsă legătură) a constituit principala bază de date în ceea ce
priveşte antecedentele şi evidenţa suspecţilor şi condarnnaţilor pentru spionaj,
trădare, sabotaj şi propagandă subversivă.
Cu toate neajunsurile expuse mai sus, putem totuşi, la final, să reţinem şi
un fapt pozitiv: declanşarea celui de-al Doilea Război Mondial în toamna anului
1939 găsea Siguranţa Statului cu arhiva inventariată şi cu evidenţele suspecţilor
şi condarnnaţilor pentru acţiuni îndreptate contra siguranţei naţionale
actualizate.
Din punct de vedere istoric, o bună evidenţă arhivistică a documentelor a
permis păstrarea şi conservarea, în condiţii relativ bune, a unei importante
cantităţi de material documentar, cu certă valoare ştiinţifică, evitându-se
dispariţia sau degradarea acestuia.

38

Ibidem, f. 328.
Florin Pintilie, Nevian Tunăreanu, Ştefan Mariţiu, Corneliu Beldiman, Istoria Serviciului
Secret de Informaţii (1917-1940), Ed. I.N.I., Bucureşti, 2000, p. 90-91.
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CONSIDERAŢII PRIVIND ACCESUL CERCETĂTORILOR
LA DOCUMENTE, PRIN SĂLILE DE STUDIU

ALE ARHIVELOR NAŢIONALE
Dr. Constantin CHERAMIDOGLU
Considerations Regarding Researchers' Access to Documents,
at the National Arcbives
Abstract
According to their deontological cade, archivists must ensure equal access for
researchers to archival documents and support them in their work. In this article we
deal with the relationship between archivist and researcher, in order to analyze the
qualities that an archivist must have as a reference archivist. For this purpose, we have
used both our own experience, the traditions of the Romanian archives, and the
practice in other countries, as it appears in the specialized literature. It is mainly about
getting to know the research public, improving the training of the archivist and
adapting the research tools created by the archivists.
Keywords: the research public, guidance, research tools.

Articolul 6 al codului deontologie al arhiviştilor, aprobat la CIA de la
Beijing din anul 1996, spune că arhiviştii trebuie să faciliteze accesul la arhive
pentru un cât mai mare număr de utilizatori, cărora să le ofere serviciile lor cu
imparţialitate. În acest sens, ei trebuie să producă acele instrumente specifice de
cercetare folosite în arhive, adaptate exigenţelor vremii şi pentru toate fondurile
arhivistice deţinute. Se adaugă apoi că, în orice împrejurare, arhiviştii trebuie să
furnizeze sfaturile lor cu imparţialitate ("Ils foumissent en toutes circonstances
des conseils avec impartialite, et utilisent les ressources disponibles pour
foumir une serie des prestations equilibrees"), iar restricţiile vor fi şi ele
aplicate echitabil. Aceste recomandării corecte etic şi profesional, pot duce însă,
în anumite condiţii, la situaţii ciudate. Astfel, cercetătorii unei echipe ce
lucrează într-un proiect cu finanaţare uriaşă, pot fi puşi în situaţia de a fi trataţi
la fel (ca nivel de informaţie şi timp acordat) cu un grup de amatori, membri ai
cercului de genealogie dintr-un orăşel de provincie; ne putem întreba cine
câştigă de aici?
Mai există şi situaţia, la modă în zilele noastre, a acelei discriminări
pozitive, ce permite ca anumite minorităţi să fie preferate majorităţii în accesul
la diferite domenii de interes. Poate, în aceste condiţii, Jean Le Pottier,
inspector general al arhivelor din Franţa, vorbea de rolul social crescând al
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arhivelor, pe lângă cel administrativ, ştiinţific sau cultural 1• Se pune problema
în ce măsură activitatea prestată de arhivist poate fi considerată ca întrând în
atribuţiile de serviciu, atâta timp cât nu este vorba de documente necesare în
instanţă sau în faţa autorităţilor administrative, ci de depistarea unor acte cu
importanţă particulară, de exemplu pentru studii genealogice.
Pe marginea unui cod deontologie al profesiei îşi exprima opiniile şi
Franz Jayot, directorul Arhivelor comunale din Sevres, notând în 1992 că
"sprijinul acordat direct publicului concură, în mare măsură, la notorietatea
serviciilor noastre. Pentru aceasta- adăuga el - arhivistul este mai mult decât
un simplu conservator al documentelor. El trebuie să fie în măsură să asigure
exploatarea şi punerea lor în valoare, plecând de la cunoaşterea administraţiei şi
a diferitelor coduri de natură să orienteze cercetarea spre soluţia urmărită" 2 •
Vom privi problema accesului la informaţie, la arhive, nu din punctul de
vedere juridic şi legislativ, care este de altfel bine cunoscut şi tratat în diverse
articole din literatura arhivistică românească şi universală 3 • Ne vom referi la
relaţia dintre arhivist şi utilizatorul de arhive, care, dincolo de aspectele legale,
poate uşura sau nu ea însăşi accesul la informaţie. Şi ne vom ocupa cu acest
prilej de aşa-numitul arhivist-îndrumător, dacă putem să traducem astfel
sintagma "the reference archivist" (sau poate arhivist-referent?), ce este ceva
mai mult decât arhivistul custode de la sala de studiu.
Privind în urmă, chiar în condiţiile de subfinanţare pe care instituţia
noastră le suportă de decenii, constatăm o creştere constantă a interesului public
faţă de cunoaşterea documentelor de arhivă, a informaţiei multă vreme ascunsă
publicului larg. Anterior anului 1989, accesul la documentele de arhivă
presupunea obţinerea unor recomandări, astfel că erau mai puţini cei ce
ajungeau direct la sursele documentare căutate. Asemeni, rezultatul eforturilor
lor era cenzurat, în cazul publicării, spre a nu afecta imaginea pe care partidul
comunist o impusese ca valabilă. Dacă ne rezumăm la condiţiile de la una din
structurile teritoriale, observăm că la SJAN Constanta sala de studiu era vizitată
de 14 cetăţeni în anul 1989, iar în anul 2011 se eliberau 121 de permise de
acces, în anul 2010 se înregistrau 627 de prezenţe la sala de studiu şi 604 în
anul 2014. Cifrele vorbesc de la sine şi tendinţa aceasta nu este specifică acestui
caz. De aici pornim un raţionament. Dacă la cei câţiva cercetători ai sălii de
studiu din anii socialismului, nu era o problemă ca şeful filialei sau custodele
1

Jean Le Potier, La recherche est-e/le une prestation? Dispositions reglementaires et
deontologie professionnelle, în "La Gazette des Archives", nr. 192/2001, p. 104.
2
Franz Jayot, Apropos de deontologie, în "La Gazette des Archives", nr. 157/1992, p. 121.
3
Vezi în acest sens: Alexandru Duţă, Arhivele în slujba publicului, în "Revista Arhivelor", nr.
4/1991, pp./543-545; Gabriela Hunnuzache, Accesul în arhive, în "Revista Arhivelor", nr.
111994, pp. 47-57; Bogdan-Florin Popovici, Datele personale şi accesul/a arhive în România:
între protecţie excesivă şi ignoranţă, în "Revista Arhivelor", nr. 1/2009, pp. 9-27.
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de studiu să le ofere informaţiile necesare, selectându-le practic dosarele pe
care aveau să le cerceteze, situaţia este la fel acum? Poate orice arhivist aflat
sau nu în postura de custode al sălii de studiu să fie de real folos cercetătorilor
ce frecventează acum sala de studiu, în număr mult mai mare, provenind din
medii diferite şi interesaţi de subiecte diverse?
Prin intermediul unor normative interne, aplicate din anul 2013, s-a
urmărit "stabilirea unui set unitar de reguli privind organizarea şi desfăşurarea
activităţii la sălile de studiu". Această procedură reuşeşte să acopere mai toate
situaţiile întâlnite în activitatea obişnuită de la sala de studiu, cu accent pe
partea de obligaţii, atât ale cercetătorului cât şi ale custodelui sălii de studiu.
Reţinem, în cazul acestuia din urmă, precizarea de la art. 3 .l.g. Conform
acesteia, custodele are obligaţia "să faciliteze, la cerere, contactul cercetătorului
cu specialişti din cadrul instituţiei (Arhivelor Naţionale, n.n.) în scopul
facilitării cercetării". Iar cercetătorul are dreptul "să solicite asistenţă din partea
unui specialist al Arhivelor Naţionale, altul decât custodele sălii de studiu, în
cazul în care îndrumarea asigurată de custode nu este suficientă" (4.1.a). Dar
această soluţie poate da naştere la subiectivism şi la suspiciuni de o parte şi de
alta. Dacă ne uităm la vechile inventare arhivistice pe care instituţiile noastre le
pun Ia dispoziţia cercetătorilor, observăm că ele au fost alcătuite nu atât pe baza
unor norme sistematice, cât mai ales având în vedere interesul cercetătorilor,
subiectele de care aceştia erau interesaţi Ia acea vreme; aşa se face că ele nu mai
sunt atât de interesante astăzi, că tinerii interesaţi de alte tematici (cu tendinţe
sociologice, antropologice, de nişe istorice) le consideră "prăfuite". Ei aşteaptă
acum apariţia şi dezvoltarea instrumentelor de evidenţă "online", pe care le văd
ca rezolvând orice problemă de documentare.
Căutând exemple în arhivistica franceză, ce a constituit mereu o sursă de
inspiraţie pentru noi, am reţinut prevederile art. 72 din Regulamentul arhivelor
departamentale din anul 1921: "Arhivistul trebuie să pună Ia dispoziţia
publicului documentele comunicabile ce îi sunt cerute şi în plus să informeze
utilizatorii cu privire la maniera de lucru cu instrumentele de cercetare şi în
general să-i facă să profite de experienţa sa. Dar nu este obligat să preia asupra
sa sarcinile cercetătorilor, pe care ei le pot singuri îndeplini". Pornind de la
acest cadru legal, preşedintele asociaţiei arhiviştilor francezi scria un articol în
anul 1973, din care am desprins câteva idei interesante. Fireşte că în practica
arhivistică, atât în Franţa cât şi Ia noi, au existat cele două curente: unii care
cred că trebuie făcut orice efort pentru cercetător şi alţii ce sunt adepţii unei
atitudini mai rezervate. Unii cred chiar că este mai bine să nu pierzi timpul cu
un cercetător începător, ci să-I dedici întocmirii unor instrumente de lucru ce
vor fi utilizate apoi cu succes de toţi cercetătorii. Alţi arhivişti francezi opinau că
avem tendinţa de a ajuta mai mult pe cercetătorii aflaţi Ia început sau pe cei ce
abordează fonduri şi teme familiare nouă. Pe de altă parte, uneori şi cercetătorii
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pot furniza arhivistului informaţii despre fragmente de fonduri aflate în colecţii
private sau în alte depozite de arhivă. În ceea ce priveşte cercetătorii provenind
din mediul universitar, unii arhivişti francezi erau de părere că ei nu trebuie
favorizaţi, pentru că au tendinţa de a lăsa pe seama lor depistarea surselor
informaţionale, iar cei tineri trebuie să înveţe şi ei cum să procedeze într-o
arhivă. Desigur, toate aceste situaţii implică şi un mare grad de subiectivitate.
Arhivistul va aloca poate mai mult timp sau mai multă atenţie unuia sau altuia
dintre cititorii săi de la sală. Autorul citat notează că "singura modalitate de a
acţiona cu imparţialitate este de a redacta instrumentele de cercetare". Iar pentru
ca acestea să fie lesne înţelese şi folosite, cel puţin pentru cercetătorii din
mediul universitar, Etienne Taillemite sugerează necesitatea unor cursuri de
iniţiere desfăşurate cu studenţii, masteranzii şi tinerii cercetători. Apoi, trebuie
întocmite ghiduri diferite pe fiecare domeniu de cercetare, iar nu în ultimul rând
trebuie revăzută maniera de alcătuire a inventarelor arhivistice, care uneori au
fost văzute în mod eronat ca fiind de uz intern. În introducerea, pe care
obligatoriu fiecare inventar trebuie să o aibă, să se menţioneze modul său de
alcătuire şi cel de folosire. În finalul articolului se menţionează că majoritatea
confraţilor chestionati au fost de acord cu prevederile articolul citat la început4 .
Analizând modul în care istoricii în căutare de surse informaţionale sunt
trataţi de arhiviştii englezi, lan G. Anderson remarca deosebiri în maniera de a
relaţiona cu cercetătorii din mediul academic faţă de cei amatori, sau cu un
interes ocazional legat de istoricul unei probleme. În concepţia lui lan Mortimer
însă, cei care merită atenţia noastră (a arhiviştilor) nu sunt studenţii sau
profesorii universitari, ci acei simpli cititori interesaţi de urmele trecutului, cu
precădere în breasla lor. Apar astfel, în sala de studiu, funcţionari de la diverse
instituţii publice, medici, avocaţi, pe lângă obişnuiţii jurnalişti căutători de ştiri
senzaţionale din trecutul urbei lor. Probabil, însă, că este vorba mai mult de
"flexibilitatea" arhivistului chemat să sfătuiască atât un cercetător profesionist
cât şi un cetăţean mânat de o simplă curiozitate. Necesitatea orientării unui
cercetător este evidentă, spune Anderson, "chiar şi pentru cel mai experimentat
cercetător atunci când se confruntă cu o arhivă nouă, noi documente, noi
subiecte, ori revăzând arhive cunoscute, după o perioadă de absenţă. Dacă
instrumentele de referinţă nu satisfac nevoile cercetătorului, personalul sălii de
studiu şi arhiviştii de serviciu sunt capabili să explice, să educe şi să ghideze
utilizatorul" 5•

4

Etienne Taillemite, Les Archives et le service du public, în "Gazette des Archives" nr.
8311973, pp. 243-247.
5
lan G. Anderson, Are You Being Served? Historians and the Searchfor Primary Sources, în
"Archivaria", nr. 58/2004, pp. 5, 6.
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Colega noastră de la Suceava, dr. Doina lavni, scria în anul 2007 despre
posibilitatea noastră de a oferi sprijin cercetătorilor, următoarele: "în momentul
de faţă ne aflăm în situaţia în care oferim informaţii despre o temă de cercetare
sau un fond arhivistic recurgând doar la instrumentele clasice de evidenţă,
experienţa şi cunoştinţele arhivistului" 6 . Dar ce am putea face, dincolo de
implementarea tehnologiei informaţiei, care ar putea permite accesul tuturor la
toate domeniile de surse aflate în arhive, cel puţin teoretic.
Vorbind din perspectiva utilizatorului, Bogdan Popovici afirmă:
"Arhivele au valoare doar dacă sunt puse în cercetare, deci este important ca
arhivistul să ţină seama de perspectiva utilizatorului final. Arhiviştii sunt
auxiliarii istoricilor, deci este nevoie permanentă ca punctul de vedere al
istoricilor să fie ascultat şi de arhivişti, în cadrul activităţii de pregătire a
documentelor pentru valorificare istorică". El continuă apoi, susţinând un alt
punct de vedere, pe baza faptului că nu toţi arhiviştii din lume se consideră
auxiliari ai istoricilor şi nu toţi cercetătorii sunt istorici, iar metodologia noastră
se aseamănă mult cu biblioteconomia. Concluziona apoi: "arhivistica nu
împărtăşeşte perspectiva utilizatorului, a unui anumit utilizator, ci încearcă să
reflecte un tot organic, modul de articulare al unei societăţi, mai degrabă decât
interesele unui sau altuia dintre virtualii cercetători 7 •
Un studiu, făcut de societatea arhiviştilor americani, releva, în anul 2004,
că 19,9% din timpul de lucru al arhivistului de acolo este ocupat cu probleme
legate de accesul la documente sau cu îndrumarea utilizatorilor de arhivă. De
aici, importanţa ce trebuie acordată studierii modului în care această activitate
se desfăşoară pentru a putea acţiona în direcţia optimizării ei.
La începutul anilor '80 ai secolului trecut, arhivistul canadian Anthony L.
Rees exclama: "nu suntem stăpâni în casa noastră", atrăgând atenţia asupra
costurilor imense pe care arhivele adunate atât de rapid în acei ani şi acea ţară,
le presupuneau. Obligaţiile arhivistului faţă de cei ce foloseau documentele de
arhivă erau puse în balanţă cu cele faţă de cei ce plăteau cheltuielile pe care
păstrarea şi utilizarea documentelor le presupuneau. În acest sens, el nota că "în
vreme ce marea majoritate a cercetărilor continuă să fie de natură locală,
cercetările la nivel universitar sunt cele ce exploatează din plin documentele de
arhivă". Pentru acest grup mic de cercetători arhiviştii au întocmit instrumentele
de evidenţă, au publicat descrieri ale fondurilor de arhivă şi mai ales pentru ei
păstrează mari cantităţi de documente pe care ceilalţi cercetători, sau mai bine
zis utlizatori de documente, le vor folosi foarte rar. Şi toate acestea costă bani
Doina lavni, Arhivele in slujba publicului - tendinţele cercetării arhivelor sucevene in
perioada 2000-2006, în "Acta Bacoviensia", nr. Il/2007, p. 335.
7
Bogdan-Florin Popovici, Perspectiva utilizatorului in practica şi teoria arhivistică
românească, în "Hrisovul", IX serie nouă, 2003, p. 85.
6
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mulţi,

iar cercetarea academică nu se poate practic susţine singură, afirmă
autorul citat anterior8 .
O altă opinie este cea susţinută de John Smart, care vede în arhivist un
avocat al cercetătorului, sprijinind dreptul acestuia la consultarea documentelor,
în cât mai scurt timp. El crede că "deschiderea spre cercetarea publică este o
caracteristică sănătoasă a oricărei societăţi, iar arhiviştii, care sunt în poziţia de
a proteja şi extinde cercetarea, au datoria profesională să o facă". Dreptul la
informaţie trebuie susţinut şi de arhivişti, mai spune arhivistul canadian9 .
În anul 1986, Lucille Whalen a publicat un volum intitulat Reference
Services in Archives, cuprinzând 16 eseuri scrise de arhivişti de la diverse
instituţii mai mici, deţinătoare de arhivă: de la o firmă de publicitate, de la o
bancă, colecţii speciale universitare, dar şi de la un centru istoric regional sau de
la arhivele unor instituţii religioase. Recenzând lucrarea şi remarcănd că sunt
puţine astfel de abordări, H.T. Holman nota: "Una din recompensele pentru
arhiviştii care lucrează în arhive mai mici este satisfacţia oferită de serviciul de
referinţe. Arhiviştii au satisfacţia să vadă că cineva foloseşte materialul
documentar pentru aranjarea şi descrierea căruia au lucrat zile sau luni. Un
cercetător poate discuta direct cu o persoană care cunoaşte materialul şi care
poate oferi sugestii sau soluţii mai rapide spre informaţiile căutate. În instituţiile
mari, contactul dintre custode şi utilizator este aproape eliminat" 10 •
Janice E. Ruth, cu o experienţă bogată din domeniul bibliotecilor, publică
doi ani mai târziu un articol despre formarea arhivistului de la sala de studiu, a
celui chemat să ofere suport cercetătorului, numit în literatura de specialitate de
peste ocean "the reference Archivist". Ea a propus atunci ca tinerii arhivişti să
urmeze un curs care să-i pregătească să asiste cercetătorii. Practica şi simulările
nu trebuiau să lipsească din această pregătire a lor.
Lipsa literaturii de specialitate, resimţită în practica arhivistică, fusese
remarcată încă din 1983 de Frank Burke, care numărase doar 22 de articole
privind formarea arhiviştilor, publicate de "The American Archivist" în 45 de
ani. La baza unei bune consilieri a cercetătorului, scrie Ruth, stau instrumentele
de informarea ştiinţifică, mai bine zis măsura în care ele sunt corect întocmite.
Studiile făcute de unii arhivişti au dezvăluit însă că noile generaţii de cercetători
nu folosesc corespunzător aceste instrumente, fie pentru că nu sunt familiarizaţi
cu ele, fie fiindu-le mai uşor să urmeze notele de subsol ale celor ce au studiat
anterior aceeaşi temă, trimiterile acestora. Rolul arhivistului aici este să îl
îndrume pe cercetător în folosirea corectă a instrumentelor de informare
8

Anthony L. Rees, Masters in Own House?, în "Archivaria", nr. 16/1983, p. 58.
John Smart, The Professional Archivists 's Responsibility as an Advocate of Public Reserch, în
"Archivaria", nr. 1611983, p. 146.
10
H.T. Holman, Book Reviews, în "Archivaria", nr. 2311986-1987, p. 132.
9
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ştiinţifică, înţelegând

modul de întocmirea a lor, dar şi concepţia arhivistului
care a prelucrat acel fond de arhivă. În acelaşi context, unii istorici citaţi de
autoarea textului comentat, considerau că rolul arhivistului este superior celui al
instrumentelor de cercetare puse la dispoziţie la sala de studiu, el cunoscând
întregul fond şi putând să-1 conducă pe cercetător direct la ceea ce îl
interesează. Alţi istorici se plângeau de modul în care arhiviştii îi tratau pe
genealogişti sau pe
istoncu amatori, desconsideraţi pe considerente
profesionale. Dar Janice E. Ruth este de părere că majoritatea utilizatorilor de
arhive nu sunt nici studenţi, nici profesori de istorie, ci funcţionari, avocaţi,
genealogişti, biografi etc., a căror formare profesională nu a inclus pregătirea
pentru cercetarea în arhive. Ca urmare, "dacă arhiviştii îşi iau în serios
responsabilitatea de a asista cercetătorii, ei trebuie să dorească să fie educatori".
Autoarea propune educarea arhiviştilor folosind tehnici moderne spre a-i
deprinde cu forme elevate de comunicare, chiar cu tehnica interviului,
explicând, dar şi ascultând pentru a înţelege ce doreşte de fapt cercetătorul
(chiar dacă el este tânăr şi nu stăpâneşte bine tehnicile de comunicare şi nici
domeniul în care a intrat), fiind capabili chiar să citească pe faţa
interlocutorului, să-i înţeleagă comportamentul. Desigur pe parcursul acestei
etape de formare se vor folosi simulări de interviuri arhivist - cercetător, care
apoi discutate vor ajuta la corectarea erorilor comise. Pe de altă parte, viitorii
arhivişti vor trebui să se familiarizeze cu modul de studiu al genealogiştilor,
jurnaliştilor sau istoricilor amatori, ceea ce le va uşura activitatea în viitor la
sala de studiu. În concluzie, din acest articol reiese că pentru a creşte gradul de
folosire a documentelor de arhivă, arhiviştii trebuie să se pregătească pentru a
relaţiona corect cu utilizatorii de la sala de studiu; aceasta presupune educarea
cercetătorilor în înţelegerea şi exploatarea bazelor de date arhivistice sub toate
formele lor, cât şi formarea arhiviştilor pentru a înţelege cerinţele cercetătorilor,
modul lor de lucru, spre a putea reuşi împreună 11 •
În anul 1997, T. Eastwood publica articolul Public services for archivists,
în care aprecia că serviciul de îndrumare a cititorilor face parte din sfera largă a
serviciului public pe care arhivele ca instituţie publică trebuie să-1 presteze,
fiind, astfel, a doua sarcină a lor după conservarea documentelor. Cât despre
momentul potrivit pentru ca studentul la arhivistică să urmeze acest curs, el
credea că acesta trebuie să vină spre finalul pregătirii sale, după ce a dobândit
noţiunile legate de dreptul de proprietate intelectuală şi de accesul la
informaţie 12 •
11

Janice E. Ruth, Educating the Reference Archivist, în "American Archivist", voi. 5111998, pp.
267,269,271-275.
12
Ciaran B. Trace & Carlos J. Ovalle (2012): Archiva/ Reference and Access: Sy//abi and a
Snapshot of the Archiva/ Canon, The Reference Librarian, 53: 1, 76-94. accesibil la:
http://dx.doi.org/l 0.1080/02763877.2011.596364.
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Alţi arhivişti

americani considerau că utilizatorul de arhivă trebuie să
stăpânească trei tipuri de cunoaştere pentru a putea să folosească acele arhive:
în primul rând, să cunoască domeniul respectiv, literatura artefactuală
(includem aici capacitatea de a citi o hartă, de a analiza o scriere, un text etc.) şi
ceea ce ei numeau inteligenţa (sau cunoaşterea) arhivistică. E nevoie, deci, de
cunoaşterea domeniul, a subiectului cercetat; apoi de practica unei maniere
critice de analiză a textelor scrise; cât despre inteligenţa arhivistică, ea se
defineşte drept "cunoaşterea personală a principiilor arhivistice, a practicilor, a
instituţiilor şi o cunoaştere a relaţiilor dintre sursele primare şi cele secundare.
Arhiviştii, dar şi utilizatorii, au nevoie de o bună cunoaştere a subiectului
abordat ca şi a literaturii dedicate, spre a prelucra fondul de arhivă, a crea
instrumente de informare ştiinţifică şi a satisface necesităţile utilizatorilor".
Arhivista americană Mary Jo Pugh analiza şi ea necesitatea formării acestor
arhivişti îndrumători şi ajungea la concluzia că ei trebuie să fie capabili "să
ofere utilizatorilor şase tipuri diferite de informaţii:
- Informaţii despre depozitul de arhivă.
-Informaţii despre fondurile de arhivă.
- Informaţii din fondurile de arhivă.
- Informaţii despre creatorii de documente.
-Referinţe despre alte depozite de arhivă sau surse diferite.
- Informaţii despre prevederile legale şi morale referitor la folosirea
informaţii lor".
Ca şi la noi, când e vorba de identificarea deţinătorilor unor vechi arhive,
nici aici autoarea citată nu ne spune cum obţin arhiviştii aceste informaţii 13 •
Un pas înainte se poate face însă pe baza unor studii asupra
comportamentului arhiviştilor atunci când sunt puşi în situaţia să ofere
consultanţă, dar şi a studiilor asupra istoricilor, privind modul lor de a se
apropia de deţinătorul de informaţii. Nu avem ştiinţă de organizarea unor
asemenea anchete (chestionare) la noi, dar am găsit în literatura arhivistică din
Canada un foarte interesant articol din acest domeniu. Ideea este ca pe baza
cunoaşterii modului de acţiune al istoricilor, a metodologiei preferate de aceştia,
arhivistul să poate elabora instrumente ştiinţifice mai potrivite, care să vină
astfel în întâmpinarea dorinţelor lor. Una din constatările de pe urma acestor
studii este aceea că istoricii apreciază că le este mai uşor să găsească singuri
informaţiile necesare într-o bibliotecă decât într-o arhivă.
Folosirea
inventarelor, a ghidurilor, cataloagelor puse la dispoziţie în sala de studiu a
arhivelor nu este suficientă în acest caz. După cum afirmă autorii studiului,
"majoritatea participaţilor la acest test au afirmat că succesul lor în identificarea
13

Wendy M. Duff, Elizabeth Yakel, and Helen Tibbo, Archival Reference Knowledge, în "The
American Archivist", voi. 76, nr. 112013, pp. 71-73.
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resurselor informaţionale primare, relevante, depindea de relaţia lor cu
arhivistul şi de cât de mult timp putea acesta să le acorde". Alţi istorici au
apreciat că este mai uşor să discuţi cu arhivistul decât să studiezi un întreg
inventar de arhivă, pentru a ajunge la cele mai relevante dosare. Pe de altă parte,
arhiviştii chestionati în aceste studii au relatat că, de obicei, folosesc mai multe
surse de informare (inventare, fişe de catalog, indici etc.) pentru a rezolva
solicitările cercetătorilor; având în vedere că evidenţa electronică (on-line) era
încă incompletă, ei preferau să folosească resursele clasice. Totuşi, dat fiind
necesitatea adaptării la tendinţele noi, arhiviştii vor trebui să găsească noi
modalităţi de a intra în legătură cu cercetătorii din reţeaua Web, astfel încât să-i
poată ajuta să se descurce în imensul volum de informaţii ce aglomerează, zi de
zi, spaţiul virtual. Pentru că sala de studiu îşi va pierde rolul prim în activitatea
de cercetare, iar intervalul orar de vârf se va muta după orele de program. Se
poate oare concilia dorinţa cercetătorilor de a se descurca singuri în labirintul
informaţional cu necesitatea continuă a unor mediatori, a unor arhivişti
specializaţi în consultanţă? Probabil că o vreme va fi în continuare mare nevoie
de un arhivist experimentat; prea multă vreme arhivele au avut un specific
selectiv, au fost mai greu accesibile publicului larg, iar astăzi încă unii
cercetători se simt uşor timoraţi în faţa rafturilor cu kilometri de arhive. Aşa că
este încă nevoie de arhivişti care să-i călăuzească în folosirea documentelor de
arhivă. Dar mai există un motiv serios pentru care activitatea arhivistului
îndrumător va fi necesară în continuare: insuficienţa resurselor materiale, dar şi
evoluţia temporală a societăţii. Concret, inventarele şi celelalte instrumente
ştiinţifice ce sunt destinate cercetătorilor sunt alcătuite într-o anumită vreme a
cărei pecete o poartă. În bună măsură, ele au fost alcătuite de arhivişti pentru
arhivişti şi mai puţin având în vedere interesele cercetătorilor. Iar dacă totuşi a
fost şi aşa, interesul de care vorbim s-a schimbat în timp şi se va schimba şi
mâine, iar inventarul nu se va schimba în acelaşi ritm. Aşa că tot omul de
meserie este cel ce va sfătui în continuare noile generaţii de utilizatori ai
informaţiei deţinute de arhive. Iar arhiviştii vor căuta întotdeauna noi metode de
a apropia publicul de arhive, pentru a-şi îndeplini menirea lor fundamentală 14 •
Se spune, pe baza studiilor aplicate publicului utilizator al arhivelor, că
acesta doreşte să acţioneze liber, să înlocuiască, aşa cum am citit undeva,
"arhivistul încărunţit cu o tastatură" şi poate că unii aşa cred că e mai bine. Dar
nu toţi, nu oricine se va descurca singur, repede şi mai ales bine.

14

Amanda Oliver, Amanda Jamieson & Anne Daniel (20 17): Here, there and everywhere: an
analysis of reference services in academic archives, Archives and Manuscripts, DOI:
10.1080/01576895.2017.1324801.
To link to this article: http://dx.doi.org/1 0.1080/01576895.2017.1324801; pp. 2,3, 13, 15.
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Apoi, nu trebuie să uităm că "publicul cititor", cum spuneam noi, nu
există astfel; în realitate, avem de-a face cu utilizatori de arhive, de oameni din
diverse categorii profesionale şi sociale, în căutare de informaţii din diverse
zone ale existenţei umane, mânaţi de interese profesionale sau de simpla
curiozitate. Nu toţi au deprinderea studiului, cu atât mai puţin a studiului în
arhive sau a documentului de arhivă. Cât despre noua eră informaţională, despre
impactul tehnologiei asupra activităţii noastre atât de conservatoare, iată ce
scria nu cu mult timp în urmă Barbara Craig: "Internet-ul şi Web-ul ne oferă o
oportunitate de aur să ne slujim publicul nostru tradiţional, asigurând servicii ce
nu mai depind de poştă, de telefoane ori de apropierea de sediul arhivelor şi
putând servi clienţi din locaţii îndepărtate. Dar rămânând doar aici, vom
exploata doar o mică parte din ce ne oferă tehnologia informaţională. Site-urile
web vor atrage mulţi «clienţi accidentali» de a căror vizită dacă vom şti să
profităm îi vom putea trasforma în clienţi permanenţi, realizându-ne astfel
scopul mai larg educaţional" 15 •
La una din mesele rotunde găzduite în octombrie 1998 la Rouen, de
revista franceză "Gazette des Archives" cu tema "Cercetători amatori,
cercetători profesionişti: de la formare la dialog", Anne-Marie Chagny, care
atunci conducea arhivele departamentului Nievre, scria următoarele: "Dintre
toţi cei care frecventează sălile noastre de lectură, cercetătorii ocupă un loc
aparte, iar nouă ne revine sarcina de a-i «Învăţa)), de a-i «orienta)), de a-i
«forma)). Cercetătorii amatori, al căror număr nu încetează să crească din anii
'80 şi cercetătorii profesionişti au aşteptări diferite, dar fiecare trebuie să aibă
parte de primirea şi îndrumarea de care are nevoie pentru a-şi duce la bun sfârşit
lucrările sale" 16 •
Un alt punct de vedere este cel ce împarte publicul sălilor de studiu în trei
categorii: cercetători profesionişti, cercetători amatori şi administrativi (cei ce
caută acte în legătură cu lucrările de cadastru, administrative sau notariale).
De aici decurg problemele ce trebuie rezolvate de arhivişti. În primul
rând, adaptarea instrumentelor tradiţionale de cercetare, spre a putea fi folosite
de toate categoriile de utilizatori, apoi formarea personalului ce intră în contact
cu publicul de la sala de studiu şi nu în ultimul rând de aici provin influenţe ce
se resimt asupra activităţilor curente de prelucrare a documentelor (prioritizarea
lor, de exemplu), în maniera de lucru a arhivistilor. De aici, necesitatea
cunoaşterii publicului arhivelor, pentru ca arhivele să se poată adapta cerinţelor
timpurilor noastre. Sau, după cum spunea Fran9oise Gasnault, "un serviciu de

15

Barbara L. Craig, 0/d Myths in New Clothes: Expectations of Archives Users, în
"Archivaria", nr. 4511998, p. 125.
16
"Gazette des Archives", nr. 184-185/1999, p. 75.
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arhive trebuie să fie în permanenţă lansat spre cucerirea publicului său, adică
trebuie să încerce să-1 seducă, să-1 convingă şi să-1 reţină" 1 •
Între anii 1969-1986, publicul arhivelor a crescut de trei ori în Franţa şi
tendinţa s-a menţinut în deceniile următoare. Dar, după cum remarca autorul
citat, fenomenul era însoţit şi de inversarea raportului dintre cercetătorii
universitari şi cei din publicul neuniversitar. Astfel, arhivele s-au deschis pentru
alt gen de public, neinteresat, poate, de aspectele istorice decât tangenţial, dar
preocupat de diverse alte subiecte, cărora arhivele le puteau oferi un răspuns.
Era ceea ce autorul numea o "democratizare" a sălii de lectură, cu consecinţe
însă şi pentru arhivişti: aceştia "s-au găsit în faţa necesităţii de a organiza
primirea şi informarea unui public mai numeros, mai variat şi mai puţin
specializat: au trebuit să-şi dezvolte competenţe de «generalişti» ai cercetării şi
nu de specialişti" 18 •
Revenind la arhivistica de la noi, ne putem întreba dacă instrumentele de
cercetare folosite acum sunt satisfăcătoare pentru cercetători, fie ei amatori sau
profesionişti. Cu toţii am văzut inventare depăşite, cu multe modificări, scrise
sub imperiul unor vremuri revolute, purtând un subiectivism dăunător.
Refacerea lor este posibilă şi devine o obligaţie. Ne aducem aminte de
îndrumătoarele realizate în anii '60-'70 ai secolului trecut şi publicate de
Arhivele Statului, care acum sunt definitiv uitate, uneori chiar de arhivişti, deşi
conţin, în multe cazuri, informaţiile necesare. Nu avem un studiu, o analiză
asupra impactului lor asupra publicului căruia îi erau destinate şi este păcat că
nu s-a făcut. Colegii noştri din Franţa au încercat prin diverse metode să
cunoască mai bine publicul ce frecventează sala de studiu, pentru a căuta să-şi
eficientizeze activitatea lor. Pe de altă parte, ghidurile întocmite de ei în epoca
deschisă de Charles Braibant au avut, iniţial, o bună primire, dar au căzut treptat
în uitare. Concluzia este că astfel de instrumente create în sprijinul utilizatorilor
arhivelor trebuie revizuite periodic, ţinând cont de evoluţia societăţii şi a
cercetării ştiinţifice. Rămâne de văzut dacă în acest context arhivistul poate
rezolva cu bine toate situaţiile de la sala de studiu şi din relaţiile cu publicul
larg, avem în vedere aici şi necesitatea trecerii spre răspunsurile "on line", din
mediul virtual, adică ceea ce Frank Burckel numea "dematerializarea sălii de
studiu" şi mondializarea publicului 19 •

Fran~oise Mosser, Les attentes des professionnels, în "Gazette des Archives", nr. 18418511999, p.l8.
18
Bruno Galland, La participa/ion de l'archiviste a la recherche historique: un r6le a
redefinir?, Ia al 15-Iea Congres internaţional al Arhivelor, www.wien2004.ica.org
19
Franck Burckel, Nouveaux usages, nouveaux publics pour les Archives, în "La Gazette des
Archives", nr. 222/2011, p. 145.
17
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Parafrazându-1 pe William Donovan, care vorbea de omologii de la
biblioteci, am putea spune că "arhivistul îndrumător este unul din puţinii
profesionişti care este plătit nu numai pentru a face, dar şi pentru a cunoaşte".
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AGA IONIŢĂ BOTEZ, CTITORUL SCHITULUI ŢIBUCANI,
TINUTUL NEAMT*
'

'

Costin CLIT
Aga

Ioniţă

Botez, the Founder of Tibucani Hermitage, Neamţ County
Abstract

The Ţibucani Hermitage, located 30 km from Târgu Neamţ city, subordonated
by Secu Monastery, is considered to be the foundation of Iordache Cantacuziono
Delianu, who builds an oak church around 1764 and makes donations to it.
Refurbished and gifted by Ioniţă Botez in 1859, the Ţibucani hermitage is experiencing
a sinuous evolution in the conditions of the modemization and secularization of the
Romanian society. In the present study, on the hasis of some notes on the old book, the
testament of 1864 and other sources, we try to complete the genealogical information
that concems to Ionuţ Botez, married three times, and to his family.
Keywords: Ţibucani hermitage, Neamţ county, foundation, aga Ioniţă Botez, donation,
old book notes, testament, genealogy.

Ne folosim de informaţiile oferite de "însemnare dintr-o carte a agat
Ioniţă Botez de la Ţibucani, ţin(utul) Neamţului" (copiată) 1 pe care le
coroborăm cu testamentul din 1864 şi cu cele din scrisoarea trimisă de Artur
Gorovei la 25 ianuarie 1940 lui Theodor Râşcanu, în care găsim câteva
consideraţii despre familia Botez2• Însemnările copiate şi comentariile
însoţitoare sunt, probabil, opera lui Alexandru Saint-Georges (1886-1954),
fondatorul Muzeului din Bârlad cu acelaşi nume, fondator, sprijinitor şi
colaborator al revistei "Miron Costin", editată la Bârlad între 1913-1916 şi în
19193, interesat de genealogia familiei Botez, mama sa fiind fiica lui Vasile
Botez şi a Elenei Ciolac de la Botoşani.
Materialul documentar pe care îl publicăm reflectă cele trei căsătorii ale
agăi Ioniţă Botez, întregeşte izvoarele privitoare la istoria familiei şi reflectă

* Mulţumim pe această cale filologului Mircea Ciubotaru şi istoricului Ştefan S. Gorovei pentru
lectura studiului şi sugestiile propuse.
1
Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare ANIC), fond Saint Georges, XVII/2.
2
Ştefan S. Gorovei, Artur Gorovei către Theodor Râşcanu, în "Prutul", Revistă de cultură,
Huşi, Serie nouă, Anul VIII (XVII), nr. 2 (62), 2018, p. 168-171, nr. 6.
3
O ediţie anastatică, îngrijită de Lucian-Valeriu Lefter, cu un Cuvânt înainte de Ştefan S.
Gorovei a fost editată sub auspiciile Institutului Român de Genealogie şi Heraldică "Sever
Zotta" din Iaşi în 2008.
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(20 de copii din cele trei căsătorii), mortalitatea
din Moldova în prima jumătate a veacului
al XIX-lea, realităţi ce pot fi proiectate şi în Evul Mediu românesc, "lipsit de
normele de igienă şi de îngrijirile exagerate"4 •
În scrisoarea adresată de Artur Gorovei către Theodor Râşcanu, la 25
ianuarie 1940, este amintit un "Botez, care a ţinut în arendă moşii de ale lui
Mihai Sturza vodă, a fost evreu botezat" 5. Însemnarea pe care o valorificăm ni-l
indică pe căminarul Vasile Botez, mort la 1 noiembrie 1825. Probabil că a fost
însurat în două rânduri, pentru că Ionită Botez notează în noiembrie 184 7 "s-au
săvârşit maştiha mea" (mama vitregă) 6.
Aga Ioniţă (Ion) Botez s-a născut la 24 februarie 1800 şi a avut trei soţii 7 •
Prima a fost Smaranda, cu care s-a căsătorit la 5 octombrie 1822 şi de
care s-a despărţit la 26 februarie 1842 8. După opinia lui Artur Gorovei,
Smaranda era "fata unuia numit Caldarariu. Trebuie să fi fost evreică. Nu ştiu
nimic despre dânsa" 9 . Conform testamentului din 17 aprilie 1864, numele său
era Smaranda Lupu 10 • Documentele publicate dezmint originea evreiască a agăi
Ioniţă Botez şi a primei sale soţii, Smaranda, închipuire pusă în circulaţie de
profesoara Sofia Cocea Hrisoscoleu în timpul Unirii, pentru a lovi în boierii
fălticeneni, implicit în membrii familiei Botez. O familie de frunte din Fălticeni
a fost Botez-Forăscu 11 •
În însemnarea noastră, lângă prenumele Smarandei este adăugat de altă
mână "Brăescu" 12 • Aga Ioniţă Botez şi Smaranda au avut împreună nouă copii:
Anica (27 august 1823-octombrie 1827), Ileana şi Mărioara (născute în 1825 şi
decedate în 1827), Mariţa (1830-17 august 1847), Săftiţa (25 februarie 1833-21
octombrie 1837), Vasilică (30 mai 1834-trăia la 17 aprilie 1864), Lencuţa
<Elena - n.a.> (27 octombrie 1835-?), Grigore (22 noiembrie 1827-?) şi
Costache (1839-1841) 13 •
prolificitatea

impresionantă

infantilă ridicată şi situaţia familială

Ştefan S. Gorovei, Natalitate şi mortalitate infantilă in .. Vechiul Regim". Sugestiile
izvoarelor, în "Prutul", Huşi, serie nouă, Anul VIII (XVII), nr. 1 (61), 2018, p. 91-1 O1.
5
ldem, Artur Gorovei către Theodor Râşcanu, p. 169.
6
ANIC, fond Saint Georges, XVII/2.
7
Ibidem; vezi şi Ştefan S. Gorovei, op. cit., p. 169-170.
8
ANIC, fond Saint Georges, XVII/2.
9
Ştefan S. Gorovei, op. cit., p. 169.
10
ANIC, fond Achiziţii Noi, MMCCCLXV/25.
11
Informaţie oferită de istoricul Ştefan S. Gorovei, pentru care îi mulţumim şi pe această cale.
Informaţii despre membrii familiei Botez din Fălticeni se regăsesc în Artur Gorovei, Folticenii.
Cercetări istorice asupra oraşului, Folticeni, Institutul de Arte Grafice "M. Saidman", 1938.
12
ANIC, fond Saint Georges, XVII/2.
13
Ibidem.
4
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La 26 februarie 1842, aga Joniţă Botez s-a însurat cu Anica, născută
Dicu/Diculescu, decedată la 1 august 1853 şi înmormântată la biserica Sfântul
Nicolae din Roman. Împreună au opt copii: Projira (octombrie 1841-1844),
Catinca (4 octombrie 1842-7 iunie 1843), Gheorghe (7 mai 1843-ianuarie
1844), Aglăiţa (8 februarie 1844-?), Mitiţă (28 februarie 1846-?), Jonachi (31
mai 1847-?), Catinca (11 iunie 1848-?) şi Costachi (24 noiembrie 1852-?), cel
din urmă născut la Ţibucani, de unde numele Botez- Ţăbucanu. Anica a fost
căsătorită prima oară cu un Anghel, cu care a avut un băiat Ioan (Iancu), înfiat
de aga Ioniţă Botez. Iancu s-a căsătorit cu o elveţiancă şi au avut o fiică Zoe,
căsătorită cu C. Corbu din Buzeşti. Dimitrie (Mitiţă) Botez, fiul agăi Ioniţă şi
Anica Botez, s-a născut la 24 februarie 1846 şi a fost botezat la 2 martie 1846 în
biserica din Cristeşti; devine colonel de infanterie şi îşi adaugă şi numele de
familie al mamei sale: Diculescu 14 •
Aga Ioniţă Botez asigură zestrea copiilor săi din căsătoria cu "întâ(i)e
soţie Smaranda (născută Lupu), numiţi Vasilie, Elencu, soţie d(umi)s(ale)
Petrachi <Petru> Sofia şi Aglae, soţie d(umi)s(ale) Teodor Tăutu, născută
aciasta din a do(u)a căsătorie cu numita Ana, ca cii (i)eşiţi din casa părinţască
cu zestrele lor, nu se vor împărtăşi întru nimic din avere(a) ce va rămâne" 15 •
Vasilie (Văsilică), cel născut la 30 mai 1834, a fost căsătorit cu
Elencu/Lenţa 16 • Nu poate fi vorba decât despre Vasile Botez-Romaşcanu,
căsătorit cu Elena Costache Ciolac 17 , fiica vomicului Costache Ciolacu, fratele
vomicului Iordache Ciolacu. Vasile şi Elena Botez au pe: Natalia!Nathalie,
căsătorită cu medicul Arpad Haynal/Hajnal de V arad, apoi cu G. Demetrescu,
preşedintele Tribunalului Botoşani; Eugenie, căsătorită cu inginerul Al. SaintGeorges; Annete (Ana, Anicuţa, Aneta), căsătorită cu căpitanullmajorul
Hagiescu/Hadgiescu şi locotenentul-colonel Ioan Botez, căsătorit cu Ana
Greceanu, născută Sachelaropol 18 • Pe Lencuţa, născută la 27 octombrie 1835, o
identificăm cu Elena, căsătorită cu Petru Sofia 19, născut la 1825-1827, fiul lui
Gheorghe Grecul Sofia, supus britanic, şi al Marghioliţei Lână. Căsătoria s-a
consumat în 1850, iar una dintre fiice, Maria, este străbunica istoricului Ştefan
Gorovei 20 . Grigorie, născut la 22 noiembrie 1827, a primit în momentul
căsătoriei "şase sute galbini întru un loc ci l-am avut alăture(a) cu casile fratelui
14

Ibidem.
ldem, fond Achiziţii Noi, MMCCCLXV/25.
16
Idem, fond Saint Georges, XVII/2.
17
Ştefan S. Gorovei, op. cit., p. 169, nota 30.
18
ANIC, Fond Saint Georges, XVII/2.
19
Ştefan S. Gorovei, op. cit., p. 169.
20
Idem, (De)mistificări genealogice. Familia Buznea, în "Analele Ştiinţifice ale Universităţii
"Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi" (serie nouă), Istorie, tomul LXII, 2016, Editura Universităţii
"Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, p. 78-79.
15

435
https://biblioteca-digitala.ro

"Acta Bacoviensia"- Anuarul Arhivelor Naţionale

Bacău,

nr. XIV/20 19

seu Vasile, dinpreună cu banii în numărăto(a)re, care loc îi este dat încă din
1858, precum actul sub a me(a) iscălitură dovideşti". Probabil, a fost căsătorit
cu fiica agăi Dumitru Constantin Gheorgheade, cuscrul agăi Ioniţă Botez,
desemnat epitrop21 • În scrisoarea din 25 ianuarie 1940, Artur Gorovei intuieşte
legătura dintre Grigore şi Gheorghiade 22 • Din însemnări aflăm că Grigore Botez
a fost căsătorit cu Lenţa, "bolnavă de oftică". Grigore Botez a sfârşit răpus de
holeră, urmat la scurt timp de soţia sa23 . O epidemie de holeră a fost în 1866.
Aglae (Aglăiţa), născută la 8 februarie 1844, din a doua căsătorie cu
Anica, a fost soţia lui Teodor Tăutu şi au avut împreună 7 copii 24 . Aga Ioniţă
Botez stabileşte ca epitropi ai copiilor minori rezultaţi din căsătoriile cu Anica
Dicu şi Augustina Fahrenbach pe aga Dumitru Constantin Gheorgheade,
"iubitul meu cuscru", Teodor Tăutul, ginerele său, şi spătarul Costache
Petrovici, "adevăratul meu amic" 25 .
A treia căsătorie a agăi Ioniţă Botez a fost cu Augustina Fahrenbach cu
care are trei urmaşi: Emma, căsătorită Paul Missir, de care se va despărţi (Paul
Missir se va recăsători cu Ioana Turbure), Alexandru şi Nathalie, căsătorită cu
căpitanul Pandele (au împreună doi copii, Alexandru, ofiţer de cavalerie,
căsătorit cu Elisei Penescu, şi C. Melinte) 26 • Cununia cu bavareza Augustina
Fahrenbacher din MUnchen s-a consumat la 25 iulie 1855 în "biserica grecească
<MUnchen> cetindu-ni-se cununia de arhimandritul aflător la aceasta" 27 .
Prin testamentul său, aga Ioniţă Botez lasă iubitei sale soţii Augustina,
"luată după legile bisericii no(a)stre din casa părinţilor sei din Munhen, şi care
în toată vremea m-au iubit cu Jrăgezime, dându-mi şi cuvenitul respect
căutându-mă la toate boalile cu toată stăruinţa, îngrijeri(a) şi durere(a) de
adevărată soţie necruţându-şi sănătate(a)", bunurile după foaia de zestre, cele
de toaletă, "mai dându(i-se) de d(umnea)lor epitropii casii cele necesare de a-şi
mobila (u)n salon şi do(u)ă odăi" şi 100 de galbeni, împrumutaţi, chipurile.
Cere totodată dragostea şi respectul fiilor şi ginerilor săi pentru Augustina,
iubita sa soţie, "ca străină ci esti în acest pământ" şi "capi o adevărată mumă
şi soţie ci-mi este" 28 •
Schitul Ţibucani, situat la 30 de km de oraşul Târgu Neamţ, pendinte de
Mănăstirea Secu, este considerat ctitoria spătarului Iordache CantacuzinoDeleanu. Refăcut şi înzestrat de aga Ioniţă Botez în 1859, Schitul Ţibucani
ANIC, fond Achiziţii Noi, MMCCCLXV/25.
Ştefan S. Gorovei, Artur Gorovei către Theodor Râşcanu, p. 169.
23
ANIC, fond Saint Georges, XVII/2.
24
Ştefan S. Gorovei, op. cit., p. 170.
25
ANIC, fond Achiziţii Noi, MMCCCLXV/25.
26
Idem, fond Saint Georges, XVII/2.
27
Ibidem.
28
Idem,f Achiziţii Noi, MMCCCLXV/25.
21

22
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evoluţie sinuoasă în condiţiile modernizării şi secularizării societăţii
Cercetarea trecutului Schitului Ţibucani pare a fi destul de modestă.
În unele lucrări, referirile sunt laconice: "Ţibucani sau Ţibucani-de-sus, sătuc,
in jud. Neamţu, pl. de Sus-Mijlocul 1 Are o biserică, care odinioară a fost schit;
o velniţă (fabrică de rachiu)" 29 • În studiul de faţă, pe baza unor însemnări de pe
o carte veche copiate probabil de Alexandru Saint-Georges, testamentul din
1864 şi alte surse documentare, încercăm întregirea informaţiilor privitoare la
aga Ioniţă Botez, căsătorit în trei rânduri, la familia şi ctitoria sa. Totodată,
valorificăm şi documentele publicate sau cele inedite depistate de noi ce privesc
trecutul satului Ţibucani.
Domnul Gaspar Graţiani întăreşte la 13 aprilie 1620 logofătului Lupu,
cneaghinei Maria şi fraţilor ei, Gheorghie şi Ion, fiii vomicului Ştefan Prăjescul
"dreapta lor ocină şi cumpărătură din ispisocul de întărire dela Eremia
voevocf' satul Hăbăşeşti, cătunul Sârbii şi siliştea Jurgeştii, ţinutul Roman,
jumătate din satul Iacobeşti pe apa Sucevei, satul Selomoneşti pe pârâul
Vindău; o parte din satul Ţibucani, ţinutul Neamţ, "cât să va alege partea lui
Ion, jiul lui Toader Holteiu şi cu a patra parte din moară, partea de sus, care a
fost cumpărătura tatălui lor, Ştefan Prăjescul vornic pentru cinzeci de taleri
număraţi"; o altă parte din Ţibucani, "a şasea parte din a patra parte, din
partea de jos, dinspre partea lui Tâmpea", cumpărătura vomicului Prăjescu de
la Lupa, fiica lui Toader Iapă, cu 45 taleri; o altă parte din satul Ţibucani, "a
şaptea parte din jumătate din a patra parte", cumpărătură de la Nemţeanul, fiul
Anuşcăi, nepotul Frăsinei şi strănepotul lui Iurie Davidescul pentru 50 de
galbeni; o altă parte "a şasea parte din a patra parte", cumpărătură cu 22 de
taleri de la Giurgea, care la rândul său o cumpărase de la Ilisafta; o altă parte
din sat "a treia parte dintr-a patra parte şi cu parte de moară şi cu loc de două
case şi douăzeci ogoare in ţarină şi curături şi cu şapte delniţe de fân", cu 100
de galbeni ungureşti de la fraţii Iachim şi Ghiorghie, achiziţionată de ei de la
Ilisafta Clanţa; o altă parte din sat "din direse ce au avut dela Eremia voevod, a
patra parte din partea lui Jurgea, care fi este cumpărătură dela Lupul, jiul lui
Giurgea", cu 25 de taleri; o poiană de la Ghiţcoaia, în apropiere de Holteiu,
cumpărată cu 35 de galbeni de la Gavril; o altă parte de ocină din satul Ţibucani
"a cincea parte" de la Mihăilă, care o cumpărase de la Chilisia, fiica Urâtei,
nepoata Maricăi; partea Siminei, "cât se va alege partea ei din vatra satului şi
din tot venitul care fi este cumpărătură" pentru 20 ughi; sunt întărite şi alte
părţi de moşii 30 .

o

româneşti.

George Ioan Lahovari, General C.I. Brătianu, Grigore G. Tocilescu, Marele dicţionar
foeograjic al României, Bucureşti, Stab. Grafic J. V. Socecu, 1902, voi. V, p. 674-675.
DIR, A. Moldova, XVII/IV, p. 455-456, nr. 580.
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Mihai Racoviţă volniceşte prin cartea domnească din 21 mai 1716 pe biv
vel vornicul Iordache Ruset "ca să stăpânească satele Ţibucanii (Neamţ) şi
Trifăuţii (Soroca) cu "vecinii" şi 220 de stupi, ce fuseseră ale lui Vasăli
Cantacuzino" pentru o datorie de 1500 de lei 31 .
Grigorie al III-lea Alexandru Ghica porunceşte la 15 ianuarie 1766 vel
logofătului Şteraniţă Ruset cercetarea clironomiei "răposatului Vasile
Cantacuzino vornicul", în vederea popririi moşiilor şi lucrurilor, pentru
împrumutul de 1500 de lei a vornicului Vasile Canta de la răposatul vornic
Iordache Ruset, tatăl lui Ştefăniţă, "care bani neavând cu ce să-i plătească, au
dat la acea vreme pentru 800 de lei, două sate anume, Trifăuţii, de la Soroca, şi
Ţibucanii la Neamţ", apoi nişte stupi până la 1020 de lei. Datoria de 480 de lei a
rămas şi după moartea celor doi neplătită32 .
Dimitrie Ghica biv vel agă, proprietarul moşiilor Ţibucani şi Potlogeni,
cumpără la 5 iulie 1815 prin intermediul biv vel stolnicului Ioan Pătraşco cu
21 000 de lei moşia Strâmb ii, ţinutul Neamţului, de la Vasilie Stamati biv vel
stolnic, ce o avea luată cu schimb de la treti postelnicelul Iordache Vârnav 33 ,
vânzare urmată de porunca domnului Scarlat Callimachi din 22 iulie 1815
pentru întocmirea legiuitei publicaţii pe o perioadă de 6 luni 34 .
Într-o listă a mănăstirilor şi schiturilor din 1834 este consemnat şi Schitul
35
"Cibucanii" .
Maria Sturza îi cere căminarului Iancu Stamati la 5 iunie 1840 să
plătească suma de 9525 lei căminarului Coste Polieni din venitul moşiei
Ţibucani şi altele "dacă de cătră cuconul dum(neae)i log(o)f(ă)t(ul) Costachi
Sturdza nu să vor plăti" 36 •
În izvodul "pentru cheltuelile ce am făcut" pentru Maria Ghica la 16 iulie
1841, posesorul moşiilor consemnează construirea hambarului de pe moşia
Simioneşti cu cheltuielele aferente, dar şi suma de 320 de lei dată "călugăril(o)r
de la satul Ţibucanii pe anul 1840 cu rânduiala din 1840 maiu 1O" pentru 1O
merţe de porumb şi 50 de vedre de brânză de oi. Posesorul a cheltuit totodată
701 lei şi 20 de parale pentru construirea acoperământului bisericii din
Ţibucanii de Sus cu ajutorul preotului Isachie, la care se adăugă 245 de lei şi 20
de parale daţi "legătoriului Dumitru Popovici pentru 25 cărţi bisericeşti la trei
biserici di pe Ţibucani şi cu o Leturghie cumpărată de iznoavă pentru biserica
de gios" 37 • Este necesară identificarea celor trei biserici în viitor. Posesorul
31

"Buletinul Comisiei Istorice a României", VII, 1928, p. 15, nr. 6.
Theodor Codrescu, Uri carul, Iaşi, Tipografia Buciumului român, 1891, voi. XIX, p. 260-262.
33
Ibidem, XIX, p. 459-461, nr. 24.
34
Ibidem, p. 461-465, nr. 25.
35
Idem, voi. VIII, 1886, p. 230.
36
Arhivele Naţionale Iaşi, Colecţia Documente, 633/89.
37
Ibidem, 633/97.
32
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moşiilor Ţibucani şi Simioneşti

era la 8 iulie 1841 Garabet Misir, cumnatul
proprietarului/proprietarei, căruia i se cerea din Iaşi plata sumei de 209 galbeni
unui creditor evreu38 .
Ne lipsesc documentele prin care s-a făcut trecerea moşiei Ţibucani în
proprietatea agăi Ioniţă Botez în timpul mariajului cu Anica Diculescu, cu care
s-a căsătorit la 26 februarie 1842, decedată la 1 august 1853 39 .
Testamentul agăi Ioniţă Botez, conform unor surse jurnalistice, indică
ridicarea Schitului Ţibucani în 1774, însă este mult mai vechi, fiind considerat
ctitoria spătarului Iordache Cantacuzino-Deleanu, care construieşte o biserică
din stejar. Iordache Cantacuzino biv vel pitar face o danie Mănăstirii Ţibucani
la 25 ianuarie 1764, prin care lăcaşul urma să primească diverse produse de la
proprietarul moşiei Deleni40 . În realitate, testamentul nu face nicio referinţă
cronologică sau la spătarul Iordache Cantacuzino-Deleanu41 • Biserica schitului
a fost construită de spătarul Iordache Cantacuzino-Deleanu în anul 1764.
Nicolae Stoicescu o identifică cu cea cu hramul "Intrarea în Biserică" 42 ,
construită de fapt pe temelie de piatră la 1935 şi situată lângă turnul
clopotniţă43 .
La 1859, biserica aflată în stare putredă va fi reparată şi aşezată pe temelie
de piatră de aga Ioniţă Botez, care va construi şi clopotniţa de zid 44 • Alături de
lăcaşul pe care l-a reparat la vreo 4-5 m spre răsărit se găsea temelia din piatră a
unei alte biserici, unde a fost începutul sihăstriei Ţibucani. Pisania din 30 iunie
1859 arăta refacerea şi zidirea bisericii lăcaşului monahal de aga şi cavalerul
Ioniţă Botez, proprietarul moşiei Ţibucani. Ctitorul înzestrează mănăstirea cu
odoare şi îi rânduieşte: "cele trebuincioase pentru săvârşirea sfintelor slujbe ale
sfântului altar şi pentru traiul vieţuirei ieromonahilor şi monahi/ar la acest
sfânt lăcaş". Construcţiile, daniile, precum şi legământul lăsat proprietarilor
moşiei de a-1 îngriji au fost înscrise de aga Ioniţă Botez după modelul vechilor
ctitorii pe placa (pisania) de aramă, din care îşi vor confecţiona o căldare de
fiert zerul fraţii Păvălucă, mocani şi stilişti, care au transformat schitul şi chiliile

38

Ibidem, 633/99.
ANIC, fond Saint Georges, XVII/2.
40
Pr. C. Cojocaru, Schitul Ţibucani, în "Avântul", Piatra Neamţ, 10 septembrie 1939, p. 1-2.
41
ANIC, fond Achiziţii Noi, MMCCCLXV/25.
42
Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităţilor şi monumente/ar medievale din
Moldova, Bucureşti, Direcţia Patrimoniului Cultural Naţional, Biblioteca Monumentelor
Istorice din România, 1974, p. 884.
43
Protosinghel Macarie Ciolan, Mănăstirea Secu, Iaşi, Editura Mitropoliei Moldovei şi Sucevei,
1987, p. 62 ("cu o arhitectură specifică secolului XX");
http://schitulsfmariamagdalena.blogspot.com/
44
Nicolae Stoicescu, op. cit.
39
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45
într-o adevărată târlă de oi . Ctitorul îşi exprimă dorinţa înmonnântării după
"după cuviinţă şi potrivit cu rangul ci am purtat în societate (după ci înse mi se
va faci prohodul aice în Roman) la schitul di pi moşie me(a) Ţibucanii, în
dreptul stranii cântăreţilor în depărtare de trii stânjeni de la zidiul bisericii,
gro(a)pa va fi zidită de cărămidă şi boltită" 46 • Preotul C. Cojocaru menţionează
47
existenţa gropniţei "sub biserică" .
Planul bisericii cu hramul "Sfânta Maria Magdalena" (!) de la Schitul
Ţibucani era unul simplu, ,jără abside laterale, cu pridvor deschis, pronaos,
naos şi altar. Bolţile turlelor, pe naos şi altar se sprijină ca şi în cadrul altor
biserici de lemn pe nervuri arcuite de brad. Pronaosul are un plafon drept,
deasupra fiind o încăpere care se încheie spre est cu bolta naosului.
Catapeteasma datează din secolul al XVIII-lea" 48 •
În biblioteca Mănăstirii Secu se păstrează o parte din cărţile cu care aga
Ioniţă Botez a înzestrat Schitul Ţibucani la 1859, cum ar fi: Penticostarion,
Tipografia Mănăstirii Neamţ, 1848 49 ; Mineele tipărite în tipografia Mănăstirii
Neamţ Ia 1845-1846, din lunile februarie-decembrie 50 , altele din februarie 51 ,
octombrie 52 , pe care era însemnat: "Ioniţă Botez, agă şi cavaler" şi altele pe ale
căror coperte sunt inscripţionate iniţialele numelui şi prenumelui său 53 . Tot de
la Tibucani provine şi un Praxiu în manuscris, probabil din secolul al XVIIlea54. La Schitul Ţibucani a funcţionat o şcoală înainte de stabilirea Cuviosului
Paisie Velicicovski la Mănăstirea Secu în data de 14 octombrie 1775 şi în
timpul acestuia55 .
Aga Ioniţă Botez oferă sprijin financiar şi pământ unor călugări catolici
din ţinutul Romanului, faptă pentru care este răsplătit de împăratul austriac
45

Pr. C. Cojocaru, op. cit., p. 1-2.
ANIC, fond Achiziţii Noi, MMCCCLXV/25.
47
Pr. C. Cojocaru, op. cit., p. 2.
48
Protosinghel Macarie Ciolan, Mănăstirea Secu, Iaşi, Editura Mitropoliei Moldovei şi
Sucevei, 1987, p. 62-63; descriere făcută după Pr. C. Ravaru, Monografia Schitului Ţibucani,
manuscris, 1967 (Biblioteca Mănăstirii Secu).
49
Costin Clit, Însemnări de pe cartea veche din biblioteca Mănăstirii Secu, în "Buletinul
informativ al Simpozionului Naţional Rolul Mănăstirii Secu în viaţa religioasă a Ţării
Moldovei", III, 20 17, p. 149.
50
Ibidem, p. 149.
51
Ibidem, p. 167.
52
Ibidem, p. 150.
53
Ibidem, p. 149.
54
Costin Clit, Câteva însemnări de pe un Praxiu în manuscris de la Mănăstirea Secu, în
"Buletinul informativ al Simpozionului Naţional Rolul Mănăstirii Secu in viaţa religioasă a
Ţării Moldovei'', IV, 2018, p. 193-195; articol preluat din revista "Prutul", Huşi, Serie nouă,
Anul VIII (XVII), nr. 1 (61), 2018, p. 163-166.
55
Protosinghel Macarie Ciolan, op. cit., p. 63.
46
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Franz Joseph 1 (1848-1916) cu titlul "Ritter von Tzibukani (cavaler de
Ţibucani)" 5 •
Împunerea rânduielii monahale i se datorează monahului Evloghie, căruia
i se înscenează o anchetă. Accesul în lăcaşul bisericii mănăstirii se făcea în
1939 printr-un pridvor deschis nou, iar sub biserică s-ar fi găsind gropniţa.
Noile reparaţii au fost executate de "fratele" Damian 57 .
În podul bisericii se păstrau cărţile vechi cu scoarţe mari şi grele de piele,
unele de catifea, cum ar fi o serie în limba rusă (sau slavă): Evanghelie, 1735
(Ana lvanovna), Ceaslov, 1742 (ţarina Elisabeta Petrovna), Ceaslov, 1762,
Lavra din Kiev (Ecaterina cea Mare), dar şi manuscrise în aceleaşi limbi. Pe o
ladă veche încrustrată şi pe pereţi se păstrau icoane de la o catapeteasmă veche,
dintre care este remarcată cea a Mântuitorului în stil bizantin, din aceeaşi şcoală
cu cele de la Măşcăteşti şi cu cea din dreapta pronaosului de la Mănăstirea
Humorului (vechimea este apreciată la 500 de ani?i 8 .
Schitul Ţibucani deţinea 20 de ha de teren la 1939 în poiana din jur.
Vieţuiau 4 călugări şi 3 fraţi, iar stareţul Gherontie pregătea clădirea vechiului
schit pe temeliile găsite 59 .
Moşia Ţibucani ajunge în proprietatea lui Grigorie Cozadini, apoi a lui
Israil Chaim Daniel, aşa cum reiese din planul întocmit de inginerul hotamic E.
Dobias în 188060 •
ANEXĂ

1

DIVERSE ÎNSEMNĂRI

Însemnare dintr-o carte a agăi Ioniţă Botez de la Ţibucani, ţin(utul)
Neamţului.

La anul1800 fevr(uarie) 24 m-am născut în lume eu Ion.
1822 oct( om brie) 5 m-am însurat luând întru căsătorie pe Smaranda
(Brăescu).

1823 aug(ust) 27 s-a născut fiica noastrăAnica şi la
1827 oct(ombrie) a răposat.
La anul 1825 s-au născut fiicele noastre Ileana şi Mărioara, la
56

ANIC, fond Saint Georges, XVIII2.
Pr. C. Cojocaru, op. cit., p. 1-2.
58
Ibidem, p. 1-2.
59
Ibidem, p. 1-2.
60
Biblioteca Academiei Române, Planul economic şi de hotărniciia moşii Ţăbucanii: plasa
Mijlocu, judeţul Neamţu: Proprietatea D-lui Grigori Cozadini, devenită actualminte
proprietatea D-lui lsrail Chaim Daniel (Colecţia Planuri moşii, 3514).
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1827 s-au săvârşit amândouă.
1830 s-au născut fiica noastră Mariţa şi la
1845 aug(ust) 17 s-au săvârşit din viaţă.
1833 febr(uarie) 25 s-au născut fiica noastră Săftiţa, şi la
183 7 oct( om brie) 21 s-au săvârşit din viaţă.
1834 mai 30 s-au născut fiiul nostru Vasilică.
1835 oct(ombrie) 27 s-au născut fiica noastră Lencuţa.
183 7 no(iem)v(rie) 22 s-au născut fiul nostru Grigore.
1839 s-au născut fiul nostru Costache şi la
1841 au răposat.
1840 mai 3 m-am dispărţit de soţia dintâi.
1823 no(i)emvr(i)e 1 s-au trecut din viaţă tatăl meu căminarul Vasile
Botez.

1842 fev(ruarie) 26 m-am însurat cu Anica.
1841 oct( ombrie) s-au născut fiica noastră Profira.
1844 s-au săvârşit.
1842 oct(ombrie) 4. S-au născut fiica noastră Catinca.
1843 iunie 7 s-au săvârşit.
1843 mai 7 s-au născut fiul nostru Gheorghie.
1844 ian(uarie) s-au răpus.
1844 fev(ruarie) 8 s-au născut fiica noastră Aglăiţa.
1846 fev(ruarie) 28 s-au născut fiul nostru Mitiţă.
184 7 no(iem)v(rie) s-au săvârşit maştiha mea.
184 7 mai 31 s-au născut fiul nostru Ionachi.
1848 iunie 11 la 4 ceasuri dimineaţă s-a născut fiica noastră Catinca.
1852 no(iem)v(rie) 24 s-au născut fiul nostru Costachi în satul Ţăbucanii
şi va rămâne numele Botez-Ţăbucanu.
1853 aug(ust) 1 la 6° după amiază zi s-au săvârşit din viaţă iubita mea
soţie Anica, născ(ută) Dicu, dintr-o boală grea de 5 luni şi s-au înmormântat la
biserica Sf(ântul) Neculae din Roman.
Am vieţuit împreună 11 ani, 5 luni, 14 zile, Dumnezeu să o (i)erte şi să
mă (i)erte şi pe mine.
În anul 1855 iulie 25 m-am însurat cu dumneaei dimosela Augustina
Fahrenbacher din statul Bavaria, capitalia Munchinu şi ne-am cununat în Vi-efta
Munchinu la biserica grecească cetindu-ni-se cununia de arhimandritul aflător
la aceasta.
Aga Ioniţă Botez a murit la 27 april(ie) 1864 şi a fost îngropat la biserica
schitului din Ţăbucanii de sus, zidit de el pe moşia sa Ţibucanii de sus în ţinutul
Neamţului.
Ioniţă

Botez= Augustina Fahrenbacher
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Emma =Paul Missir Alexandru Nathalia = (... ) Pandele

*

Lenţa, soţia lui Grigore Botez, era bolnavă de oftică. În timpul acela s-a
(îm)bolnăvit bărbatul

ei de holeră şi în câteva ore a şi murit. Cucoana Lenţa
ei nu mai vine să o vadă cheamă o roabă întrebând-o de conul
Grigorică ce mai face.
- Apoi Dumnezeu să-I (i)erte pe bietu conu Grigori, răspunse ţiganca.
- Cum, a murit boerul? Atunci mor şi eu. Şi cum a spus aceste cuvinte a
pus capul pe pernă şi a murit.

văzând că soţul

Moşia Ţibucani

*

a cumpărat-o aga Ioniţă Botez în timpul căsătoriei cu
Anica Diculeasca, care era o femei vrednică.
Aga Ioniţă a donat schitului de la Ţibucani o bucată de pământ cu
obligaţia ca nimeni să nu se atingă de acel pământ, care să rămână în veci al
sfântului lăcaş.
Michel Daniel care a cumpărat în urmă această moşie, a căutat să ia şi
acest pământ, dar nu a putut.
Nişte călugări catolici din ţinutul Romanului au cerut agăi Ioniţă Botez
pământ şi ajutor bănesc ca să facă un cimitir. Aga Ioniţă le-a dăruit o bucată de
pământ şi bani, pentru care faptă M.S. împăratul Franz Ioseph 1-a decorat
conferindu-i titlul "Ritter von Tzibukani" (cavaler de Ţibucani).

*

A doua soţie a agăi Ioniţă Botez, Anica, născută Diculescu, a fost măritată
în prima ei căsătorie cu Anghel, cu care a avut un copil Ioan (lancu) 61 , care
apoi, fiind o fire blândă şi ascultătoare, a fost înfiat de aga Ioniţă. Căsăt( orit) cu
o elveţiană, a avut o fată Zoe, căsătorită cu C. Corbu, agricult. din Buzeşti (... )
A. Anastasia şi ing. Th. Botez căp.

*

Sofronie, cu mila lui D(umnezeu), smeritul mitropolit a Moldovei şi
Sucevei în miticeasca mărturie de la 1856 n( oiem)br(i)e 28 spune "Dimitrie
Botez e născut la 24 feb(ruarie) 1846 şi e fiu al agăi Ioniţă Botez şi al agăoae
Anica (Diculescu), botezat la 2 martie 1846 în biserica Sf(inţii) Arhangheli la
Christeşti de economul Sava, având naşi pe agoae Vochiţa Strat din oraşul
Roman.
Dimitrie Botez a ajuns în urmă colonel de infanterie. Pentru că se
deschideau scrisorile de la alţi Botez a cerut ministerului să adauge la numele
de botez şi numele de Diculescu, adică al mamei sale, ceia ce i s-a aprobat.

61

Completat cu albastru.
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Constantin Botez, ofiţer în arma geniului, a înaintat până la gradul de
colonel, comandant de Brigadă de Infanterie, la Bacău, căsătorit cu Marie
Galitza, a avut două fiice Constance şi Alice.
Ioan Botez a (i)eşit ofiţer în arma geniului, înaintând până la gradul de
căpitan şi a fost rănit la picior în războiul pentru independenţă, fiind primul
ofiţer rănit din armata română. Căsătorit cu Titina von Metz. Copii: Anicuţa,
Intres, Catherine şi Ionel.
Elencu (7) s-a măritat cu P. Sofia din Fălticeni. A avut pe Marie Iorgu
Văsescu, Aneta căp. Cătănescu, Elena Al. Comarnescu, Nathalie Botez,
eăpitaflul Ioan (căpitan de jandarmi), Iorgu şi Vasile Sofia.
Vasile (6) s-a căsătorit cu Lenţa, fiica vornicului Costache Ciolacu, fratele
vornicului Iordache. A avut copii: Nathalie dr. Arpad Hajnal de Varad,
căsătorită apoi cu G. Demetrescu, preşedintele tribunalului Botoşani; Eugenie
inginer Al. Saint-Georges, Annette major Al. Hadgiescu şi maiorul Lt. Col.
Ioan Botez din Cavalerie= Ana Greceanu, năs(cută) Sachelaropol.
Aglae (13) s-a căsătorit cu Theodor Thăutu, fostul primar al Iaşilor. Copii:
Vasile, Jenică, Alexandru, Numa, Aneta colonel C. Râşcanu, Todirel, Aglae,
Marie G. Mihail, Elena Heroveanu şi Costică.

*

Aga Ioniţă Botez a avut cu Augustina Fahrenbach trei copii.
Emma Paul Missir
Alexandru şi
Nathalie căp. Pandele- Alex(andru), ofiţer cavalerie
- (C.) Melinte
ANIC, fond Saint Georges, XVII/2.

II
DOCUMENTE
1. 1840 iunie 5
Arh(o)n camin(a)ri Iancu Stamati
Din banii căst(i)ului Sf(ântu)lui Dimitrii anului curgător a moşiil(o)r mele
Ţăbucanii şi celelalte la 26 a viitoarei luni oct(om)vri(e) dacă de cătră cuconul
dum(nealu)i log(o)f(ă)t(ul) Costachi Sturdza nu să vor plăti dum(isa)li
camin(a)r(ului) Coste Polieni.
Lei
7500 capite după sânetul mieu din 18 iulie 838.
2025 dobânda lor câte unul la sută pe lună, socotită păr(ă) la 18 oct(o)mvri(e)
1840.
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cinci sute, douăzăci şi cinci lei, apoi
în galbeni blanc 268 #, 11
lei, adică două sute şasăzăci şi opt galbini, unsprezăci lei, în lei îi vei număra
d(um)n(ealui) camin(a)r(u)lui Polieni, de la care luând sânetul mieu ecsoflisit
vei fi scăzut la altă.
1840 iuni(e) 5
Marie Sturza.
mii cinci sute

douăzăci şi

astăz(i) făcut această sumă alcătuind

Arhivele Naţionale

Iaşi, Colecţia

Documente, 633/89, original.

2. 1841 iulie 16, Ţibucani
Anul 1841 apr(ilie) 16. Satul Ţibucanii.
lzvod pentru cheltuelile ce am făcut întrebuinţa milostivii
c(u)c(oana) Mariia Ghica.

stăpâne

dumi.

Lei Par(ale)
4
3107
Lei

Par(ale)

1005

-

127

30

6

-

52

-

22
1

24

325

8

140

-

905

20

45

-

51

31

64

7

S-au cheltuit în în facere( a) hambariului
de pe moşâia Simioneştii.
Meşterilor teslari în tot lucrul lemnului.
Meşterit( o )r p(i)etrari de au aşăzat
picioarele hambariului.
2 stamboale făină de păpuşoi tot la
p(i)etrari.
4100 Cărămizi la picioarele hambariului
din lăuntru şi la gura gârliciului.
2 mertă var, câte 11 lei merta.
Do(u)ă căuşă de salahorie.
28400 Draniţă pentru acoperământ, câte
11 lei, 20 parale, miia.
35 Pacuri cu(i)e de draniţă, câte 4 lei
pucu.
21 O dulapi câte de trii stănjăni gospod
care s-au pus la păreţăi din lăuntru şi la
podi tură.
750 piroane la poditura hambariului.
27 ocă ~ heru de s-au făcut chiroane la
închieturi.
2 vedri rachiu lemnarii(o )r s-au dat.
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3107

4

1947

5

1159

39

320

-

1479
1479

39
39

701

20

9

-

103

8

72

6

6
45

-

1

10

62

20

62

20

310
3107

4
4
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Brodina podului de pe Moldova pentru
24 tănjăle la adus lemnu(l).
4 merţă, 3 stamboale, făină de păpuşoi
lemnarii(o)r.
5 vedre, 5 ocă, ~ brânză de oi tij
lemnarii(o )r.
2 stamboale fasole şi maziri.
Pe amănarii şi costoroabele ce s-au făcut
în pădure.
Pe 200 dramuri rachiu în tocmală la
costoroabele ce s-au făcut
100 bârne la păreţăi hambariului de făcut
în pădure s-au plătit
Asămine o sută bârne tot la păreţăi
hambariului.

Cheltuiţi

Să scad ce au rămas la mine din câştiul Sf(ântului) Dimitrie
anului 1839 după socoteala făcută la 26 maiu 1840.
Rămân de plată şi să scad din câştiul Sf(ântului) Gheorghie
anului 1841 pentru că acum s-au gătit şi hambariul după toată
cuvinita rânduială.
S-au dat călugării( o )r de la satul Ţibucanii pe anul 1840 cu
rânduiala din 1840 maiu 10, în(să):
1O merţă păpuşoi, câte 18 lei merta.
180
Pentru 50 vedre brânză de oi.
50
230
-

Suma din urmă.
Suma din urmă.
230
Pi una falce pol iarbă la 3 slujitori a
90
schitului, câte 70 lei falce(a).
320
S-au cheltuit în facere( a) acoperământului bisericii din satul
Tibucanii de Sus, îns(ă):
In mâna părintelui Isache de au plătit
lucrul meştiril( o )r dulgheri şi
436
20
cumpărătura draniţăi.

126

-

36000 cu(i)e de
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38

-

5
32

-

24

-

40
701

-

Au

245

20

plătit

bisericeşti
cumpărată

196
16
5
2
20
6
245
290
2716

S-au _Qlătit

39

Naţionale Bacău,

par(ale), mia.
40 pa ... le de her albu, că(te) 38 par(ale)
una.
10 ocă carne la lucrători.
Una vadră rachiu mesteril(o)r dulgheri.
Do(u)ă vedre brânză de oi, câte 12 lei
vadra.
Do(u)ă mertă făină de păpusoi, tij.

20
Dumitru Popovici pentru 25 cărţi
la trei biserici di pe Ţibucani şi cu o Leturghie
de iznoavă pentru biserica de gios.
Bani, hotărâtă tocmală pentru legat.
Una Leturghie ce s-au cumpărat pentru
beserica satul(u)i de gios pe care au şi
legat-o în No. mai sus zis.
Una căpiţă fân ce i s-au dat legătoriului
pe lângă bani.
Una ocă rachiu ce i s-au dat în tocmală .
20
5 stamboale grâu.
5 stamboale orz.
legătoriului

20
căpitanului Vasălie

Liciu

după

rânduiala ce au avut.
Adică do(u)ă mii şapte sute şaisprizi(ce) lei, triizăci şi no(u)ă
parale, alcătu(i)esc cheltuele de mai sus care au a să scăde(a)
din câştiul Sfântului Gheorghie anului 1841, iar în galbini
blanc fac şaptezăci şi şasă galbini, optusprezăce lei şi triizăci
şi no(u)ă parale.

<ss>

Arhi vele N aţionale

nr. XIV /2019

la ş i , Colecţia

Documente, 633/97, original.
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Iaşi.

dum(nea)lui Garabet Misir, posesorul

moşăilor

mele

Ţibucanii şi Simioneştii.

Din câst(i)ul Sv(â)n(tului) Dimitrie a anului curgător vet număra
d(umnea)ta la înfăţăşătoriul aceştii poliţă sumă de:
200 # galbeni capite.
9 dobânda lor de astăz(i) iulie 8 păr(ă) la 26 oct(o)mvri(e).
209 adică două sute nouă galbeni, pentru cari după aceasta adiverită de primitor
vei fi scăzut la socotială.
1841 iulie 8 zile, Eş(i).
<Confirmarea primirii banilor în

ebraică>.

'

~~
<Pe verso>: în urmarea răspunsului din 11 a curgătoarei luni de la
dumi(sa)li cumnatul mieu Garabet Misări, posăsorul moşăel(o)r Ţibucanii şi
Sămioneştii, înputemicitori mie a aţătorisî aciastă poliţă, şi urmez cu îndatoriri
ca suma di două sute nouă galbeni blanc să aibă ai răspunde dum(isa)li
cumnatul Garabet la înfăţăşătoriul aceştii poliţi la oricare bună cerire şi spre
săguranţăi am iscălit eu plata acestor bani fără smintială pentru dum(nea)lui
cumnatul mieu Garabet Misări.
1841 iuni(e) 13 zăle
<ss>
<ss>
Arhivele Naţionale

1

Iaş i, Colecţi a

Documente, 633/99, original.

Rupt.
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4. 1864 aprilie, Roman
Testamentul
În numile Tatălui, al fiiului şi al sfântului duh, amin.
Subscrisul fiind că nu pot cuno(a)şti finitul vieţii mele, acum fiind încă în
simţirile şi întregimia minţii mele, îmi declar voinţa me(a) ce(a) di pe
urmă, asupra aşăzământului după trecire(a) me(a) din vieaţa aciastă vremelnică,
a se faci în următoriul mod:
1). Vo(i)esc ca corpul meu să fie înmormântat după cuviinţă şi potrivit cu
rangul ci am purtat în societate (după ci înse mi se va faci prohodul ai ce în
Roman) la schitul di pi moşie me(a) Ţibucanii, în dreptul stranii cântăreţilor în
depărtare de trii stânjeni de la zidiul bisericii, gro(a)pa va fi zidită de cărămidă
si boltită.
,
11 1e). Asupra schitului ci este pi mencionata moşie cari este reînnoit şi
înzestrat cu toati odoarăle în el atlăto(a)re, spre pomenire(a) me(a), a fameliei şi
a urmaşilor mei, lasu îngrijire(a) asupra iubiţilor mei gineri şi fiiu, Petru Sofia,
Teodor Tăutu, fiiul meu Grigorie, şi ajutor d(umni)lors(ale) pi cumnatul meu
Costachi Diculescul.
III'c<al). Spre întreţinere(a) schitului este deosebit prin lucrări la trebunalul
de Niamţu fălci în sumă de una sută treizeci şi una, prăjini şaptizeci, cu parti din
Uscaţi, după documentile ce sânt la schit, care pământ esti de giur înpregiur ales
şi stâlpit.
IVIe(al). Spre întrebuinţare numai s-au dat schitului doisprizeci boi giugari,
zeci vaci cu viţăi pentru fructu(l) părinţilor ci sint, iar pripasurile ci vor (i)eşi
urmând a înlocui la timp boii necesari de a nu se jigni numărul lor cât şi a
vacilor, iar celalalt prisos şi boi(i) bătrâni se vor vinde de cătră egumen sub
privighere(a) d(umnea)lor îngrijitorilor, şi cu banii ce se vor prinde se vor
întrebuinţa în cele necesare de reperaţie şi întreţinere(a) schitului, dinpreună şi
cu vinitul ce ar (i)eşi de pe pământul slobod de trebuinţa schitului.
VI 1e(a)) 1• Eg(u)menul ci ar fi, va fi dator la fiecare sfârşit de an ( ...
se(a)mă cătră d(umnea)lor îngrijitorii de întrebuinţare(a) viniturilor şi a
cheltu(i)elilor, fără a se pute(a) apăra vre(o) odinioară de la o aşa dispoziţie,
căci la neurmare numai d(umnea)lor sânt în drept ai lua despoziţie din mână şi a
o încredinţa altui igumen care se va ceri de la chiriearhul ţării, al rândui dintri
cii mai evlavioşi monahi şi în vrâstă de cincizeci ani, şi care se va supune
nestrămutat voinţii mele, asemine îngrijeri va continua perpetui din niam în
neamu, a nu rămâne sfântul lăcaş în părăsire.
toate

i
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VH 1c<al). Asupra cielalte a mele averi neputând faci vreo lămurită
dispoziţie, fiind înpovărat cu datorii, vo(i)esc a se păzi următo(a)rele:
A). Epitropi nevârsnicilor mei fii ce sânt de la iubitile mele soţii, Ana,
născută Dicu (ce-i trecută din vieaţă) şi Augustina vor fi d(umnea)lor: iubitul
meu cuscru, d(umnea)l(ui) aga Dimitrie Costantin Gheorgheade, ginerele meu
Teodor Tăutul şi adevăratul meu amic, d(umnea)lui spatariul Costache
Petrovici.
8). Dacă moşie Ţibucanii cu avere(a) mişcătoare după combinaţiile ci
d(umnea)lor epitropii vor găsi de cuviinţă în plata datoriilor n-ar pute(a) scapa
de vânzare spre plata datoriilor din cee ce ar rămâne de la vânzare(a) moşiei,
mai întâi se vor sco(a)ti banii trebuitori pentru grijile mele după obiceiul
creştinesc şi restul de căpital se va da cu procent cu garanţie legiuită, şi care
procent se va întrebuinţa în creşterea copiilor păr(ă) la agiungere(a) lor în vârsta
legiuită, când atuncea se va înpărţi pe capite ca drepţi fii ci sânt, din care căpital
va tragi parte frăţască şi fiiul Grigorie ca cel ci la a sa căsătorie e-am dat şase
sute galbini întru un loc ci l-am avut alăture(a) cu casile fratelui seu Vasile,
dinpreună cu banii în numărăto(a)re, care loc îi este dat încă din 1858, precum
actul sub a me(a) iscălitură dovideşte.
C). Copii de la întâ(i)e soţie Smaranda (născută Lupu), numiţi Vasilie,
Elencu soţie d(umi)s(ale) Petrachi <Petru - n. a.> Sofia şi Aglae, soţie
d(umi)s(ale) Teodor Tăutu, născută aciasta din a do(u)a căsătorie cu numita
Ana, ca cii (i)eşiţi din casa părinţască cu zestrele lor, nu se vor împărtăşi întru
nimic din avere(a) ce va rămâne.
D). Ficiorului Vasile ci mă serveşti de triizeci şi cinci ani cu toată credinţa
şi buna vroinţa, ca serv vechiu neputându-i treci cu videre(a) ostenelile sale,
d(umnea)lor epitropii din cei întâi bani ci vor prinde îi va număra două mii lei,
N° 2000 lei, spre pomenire(a) me(a).
E). Fiind că pre iubita me(a) soţie Augustina ci-mi este al triile(a) soţie
luată după legile bisericii no(a)stre din casa părinţilor sei din Miunhen, şi care
în toată vremea m-au iubit cu frăgezime, dându-mi şi cuvenitul respect
căutându-mă la toate boalile cu toată stăruinţa, îngrijeri(a) şi durere(a) de
adevărată soţie necruţându-şi sănătate(a), va lua toate lucrurile sale după foae
de zestre ci păstreaze fără a fi înp(i)edecată de niminia ca dreptu ale sale, pe
1
lângă care va mai lua şi lucrurile de tualetă mai dându(i-se) de d(umnea)lor
epitropii casii cele necesare de a-şi mobila (u)n salon şi do(u)ă odăi.
F). Soţie me(a) având a lua cu înscrisul meu suma de 100, una sută
galbini, ci am împrumutat din zestre(a) ei, d(umnea)lor epitropii vor binevoi ai
numera din cii întâi bani ci se vor prinde şi a lor procent de la data sinetului şi
păr(ă) la numărătoare.
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G). D(umnea)lor epitropii după săvârşirea me(a) din vieaţă deîndată vor
lua în dispoziţie administraţie moşiei şi a o gospodări păr(ă) la vindirea ei, din
care vinit va întreţinea fameliea plătind şi dobânzi pe cât va agiunge.
H). La fii şi ginerii mei pe toţi ingeneri îi rog în numele legilor, a
omenirei şi a respectului ce cu toţii mi-au purtat, a respecta pe iubita me(a) soţie
Avgustina (ca străină ci esti în acest pământ) capi o adevărată mumă şi soţie cimi este, şi la toati ocaziile de înpregiurări să stei cu toţii ai da cuviinciosul
ajutor fără a o supăra întru nimic.
J) Binecuvântez din tot sufletul pe toţi fii şi ginerii mei poftindu-i a trăi
toţi într-o strânse armonie şi la orici înpregiurări se se ajute unul pe altulu, căci
acole esti binecuvântare(a) ceriului, mai rog pe toată a me(a) famelie, amici şi
cunoscuţi să mă (i)erti de orice le-aşi fi greşit, (i)ertându-i şi eu de aseminea.
În aceste puncturi mărginindu-se vroinţa me(a) ce(a) de pe urmă spre a-şi
ave(a) putere legiuită şi soliditate(a) sa, am subscris însuşi cu mâna me(a),
rugând şi pe d(om)nii marturi chemaţi înnadins de au întărit acest testament cu a
d( umi)lors( ale) iscălituri.
1864 apriliu 17 zile
Roman
<ss> loniţă Botez agă.
<ss> Stefana( ... ).
fără

Acest testament regularisitoriu familii dumn(ealui)
a-l ceti, l-am iscălit în priivire că însuş mi-au propus.

rugându-mă

a-l

iscăli

1864 april(ie) 20
<ss> Grigori Hermeziu.
<ss> Gr. Mardare.
<ss> V. Macarovici cam(ina)r.
<ss> G. Morţun.
Şi eu sântu rugatu.
<ss>
Poftit fiind de domnia sa testatorul ca doctor curant am ( ... ) această
vointia a domniei sale, pe care au iscălit-o domnia sa cu însăşi a sa mână
aflându-se întru to(a)tă întregimea minţii, prin a mea semnătură şi punerea
sigi1iului ce ( ... ).
Roman, 20 aprilie 1864
<ss> D. Theodor (?)
1

2

Lipseşte punctul V.
Rupt.

Arhivele

Naţionale

Istorice Centrale, Fond

Achiziţii

Noi, MMCCCLXV/25, original.
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Spiţa agăi Ioniţă

Botez ş i Augustina Fahrenbach
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PAROHIA "ADORMIREA MAICII DOMNULUI" DEALUNOU, COMUNA SĂRATA- SCURT ISTORIC
Mihaela CHELARU
"Assumption" Parish Dealu-Nou- Short History
Abstract
We want to bring in attention of the researchers and history enthusiasts a
document in the Manuscript collection ofthe National Archives of Bacau, in which the
priest Constantin Popescu presents a short history of Dealu-Nou Parish around 1921.
Keywords: Parish, priest, Dealu-Nou.

Comuna Sărata care din care face parte Parohia "Adormirea Maicii
Domnului" Dealu-Nou este situată în partea de sud-vest a municipiului Bacău,
la poalele culmii Pietricica. Aşezată pe coastele şi văile pâraielor formate din
eroziunea solului pe o întindere de circa 4 km. Numele comunei vine de la
bogăţia de sare aflată în subsolul dealurilor, care prezintă urme vechi de
exploatare 1• Multe izvoare de apă sărată şi sulfuroasă se găsesc în inima acestor
dealuri.
Parohia este formată din vechile cătune: Sărata, Dealu-Nou şi Talpa.
Originea majorităţii ortodocşilor care formează satul de bază, din informaţiile
culese de la oamenii în vârstă, ar fi formată, în mare parte, din familii care au
fugit după anul 1700 din Ardeal din cauza prozelitismului religios, din acea
vreme, îndreptat împotriva românilor ortodocşi, iar după 1848 au mai venit un
număr de 12 familii, care au adus cu ele şi clopotul de la bisericuta din satul lor,
pe care 1-au aşezat în turla bisericii existente 2•
Parohia are o singură biserică, în satul Dealu-Nou, clădită între anii 19031906, în jurul altei biserici vechi de origine necunoscută, de la care au rămas
câteva cărţi vechi, din care amintim: Liturghier (1793), Sf. Evanghelie (1806),
Panahidă (1821), Apostol (1835), Teoreticon (1848) 3 , dar şi icoane mari rară
valoare artistică4 . Catapeteasma este pictată de Nae Orăşanu din Râmnicu Sărat
în anul 1904, cu pictură în ulei pe lemn de tei. Culorile predominante sunt roşu,
verde şi albastru .
Arhivele Naţionale Bacău, fond Protopopiatul Ortodox Bacău, d. 7/1965, f. 30.
Ibidem, f. 30.
3
Ibidem, f. 34.
4
Ibidem, f. 3 1.
5
Ibidem, f. 3 1.
1

2
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Printre obiectele vechi se numără şi două clopote, unul de 37 de kg şi altul
de 30 de kg 6, care are o inscri~ţie: "FUSA P. ER. IOH BAEUMGAERTNER
SGHAESBURGENSEN.1790" . Parohia are şi o casă parohială construită între
1940-1941, începută de preotul Videanu şi terminată de preotul Petru Lupu.
Este construită din paiantă acoperită cu tablă. A fost renovată în anul 1986 în
interior şi a fost dotată cu încălzire centrală, apă curentă şi înlocuită tâmplăria 8 .
Construcţia are formă de cruce, zidurile fiind din piatră, la exterior este
tencuită, având un brâu cu 92 de sfinţi şi la intrare icoana hramului, iar la interior
este pictată integral. Are un as~ect exterior frumos şi bine proporţionat, fiind
aşezată în mijlocul cimitirului . Renovări şi reparaţii au avut loc în anii
1916 10 1941, 1950 şi 1963 11 sub pastoraţia preotului Petru Lupu rară transformări
majore, iar în urma cutremurului din 1977, când a suferit avarii mari, a fost
consolidată şi reparată între anii 1978-1982, preot fiind Romei Zaharia, timp în
care a fost pictată în tempera la interior şi în frescă la exterior, cu contribuţia
enoriaşilor, pictor fiind Constantin Negrescu, din Roman. Resfinţirea bisericii a
avut loc pe 5 septembrie 1982 de către Preasfinţitul Episcop Eftimie al
Romanului şi Huşilor şi un sobor de preoţi 12 • În anul 1987, în curtea bisericii a
fost construită o casă praznicală, care s-a dovedit, în timp, a fi neîncăpătoare,
motiv pentru care s-a început extinderea ei, iar deasupra vechii clădiri s-au
construit două camere pentru depozitarea obiectelor vechi, bibliotecii şi arhivei 13 •
Între anii 2003-2006, sub pastoraţia preotului Costache Zaharia, care a
preluat parohia la 15 septembrie 1986, s-a restaurat pictura din interior, aceasta
fiind deteriorată din cauza fumului şi a igrasiei, iar în exterior s-au refăcut în
frescă picturile celor 92 de sfinţi.
Dintre preoţii care au slujit la această parohie amintim: Constantin
Popescu, I. Beril a, Videanu, Petru Lupu ( 1941-1977), Romei Zaharia ( 19781986), Costache Zaharia ( 1986-20 15), Vasile-Cristinel Balcanu (din 20 15) 14 •
În continuare, dorim să aducem în atenţia cercetătorilor şi pasionaţilor de
istorie un document deţinut de Arhivele Naţionale Bacău în colecţia
Manuscrise 15 , care prezintă, sub forma unui chestionar, un scurt istoric al
Parohiei Dealu-Nou, întocmit de preotul Constantin Popescu în anul 1921.
6

Ibidem, f. 36.
Ibidem, f. 35.
8
https://protoieriabacau.ro/parohia-dealu-nou/
9
ldem.
10
Arhivele Naţionale Bacău, colecţia Manuscrise, ms. 13, f. 3v.
11
Idem, fond Protopopiatul Ortodox Bacău, d. 711965, f. 31.
12
https://protoieriabacau.ro/parohia-dealu-nou/
13
Idem.
14
Ibidem.
15
Arhivele Naţionale Bacău, colecţia Manuscrise, ms. nr. 13.
7
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CHESTIONAR PENTRU PAROHIA DEALU-NOU
DIN COMUNA LETEA NOUĂ, JUDEŢUL BACĂU
1. Compunerea parohiei.
Biserica parohială şi filialele.
Numărul şi numele lor? Una, Adormirea Maicei Dtui, în satul Dealu-Nou,
comuna Letea Nouă.
2. Însămnări privitoare la parohie
a) Împrejurările în care s-a înfiinţat parohia.
Din o depărtată vechime aicea se află numai satul DealuNou, cu câteva
familii mai cuprinde răzeşi vechi: Busuioceştii şi Dimitreştii. Alături de DealuNou în partea despre mează-noapte era alt sătişor- Sarata, tot răzeşi, care s-a
alipit cu Dealu-Nou şi astfel au făcut împreună o biserică mică în Dealu-Nou
fiindcă aicea erau răzeşii cei mai avuţi şi cei mai avuţi şi astfel s-a luat începutul
parohia Dealu-Nou în sine. Alăturea de satul Dealu-Nou în partea de mează-zi
fiind moşia monastirei Precista din Bacău, moşie mare şi rară multă populaţie,
într-un timp de necaz a românilor din Ardeal, o parte din ei ca să scape de
suferinţi de la unguri s-au refugiat dincoace de Carpaţi şi s-au aşezat pe zisa
moşie monăstirească alături de satul Dealu-Nou şi astfel cu timpul s-a format şi
satul Chişeta dependentă de comuna Letea. Satul Chişeta fiind despărţit de satul
Dealu-Nou numai prin hotarul moşiei şi un drum s-a alipit şi el pentru
trebuinţele religioase la biserica din Dealu-Nou şi astfel sunt şi astăzi. Apoi în
anul 1894 la aplicarea legii clerului s-a recunoscut parohia Dealu-Nou legală
după cum s-a văzut formatul ei de mai sus.
b) Modificările aduse parohiei: Dela 1881 şi până la 1894 a făcut parte
din parohia Dealu-Nou şi cătunul Bălţata din Parohia Valea Sacă, iar prin legea
clerului s-a restituit iarăşi la Valea Sacă pentru totdeauna, fiindcă parohia aceea
este mică.
3. Descrierea geografică a parohiei
a) Situaţia geografică a parohiei: Parohia Dealu-Nou are lungimea de la
miază noapte spre mează zi, iar lărgimea de la apus la răsărit şi este întretăiată
de 3 pâraie mici de la apus la răsărit.
Această parohie are 3 sate: Sarata în partea de mează-noapte a satului
Dealu-Nou cu casele pe ambele coaste a văii Pârâului Sărat ce curge de pe sub
salinele care se află în această localitate. De la acest pârâu şi-a luat şi satul
numele de Sarata. Acest sat se începe de la Apus de sub poatele munţilor:
Moşu, Cetăţuia cu Chilia şi alţii şi să prelungeşte spre răsărit unde se întâlneşte
cu pârâul Dealu-Nou şi o parte a satului Dealu-Nou. În satul Sarata pe la 188387, Dl Profesor Vasile Crasu din Bacău a deschis băi de ape minerale, sare
pucioasă, fer şi altele, dar după vr' o doi ani le-a lăsat în părăsire, fiind el
permutat ca profesor la Bârlad şi alte causă. Apoi în anul 1915 a deschis alte băi
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cu 1O cabine de bae, încălzite cu aburi preotul catolic Petru Pal venit din Iaşi
care funcţionează şi în prezent. În vara anului trecut 1920, viza vea de băile
Preotului catolic a deschis obştia satului Sarata împreună cu un domn avocat
din Bacău Const. Nădejde, un domn Cucu şi alte vr'o două persoane din Bacău,
băi cu 20 cabine şi pe care au să le mai mărească şi organizeze sistematic. În
anul 1917, în timpul războiului s-au deschis şi o gură de ocnă de unde s-a scos
câteva vagoane de sare. După încheierea păcii în 1918 s-a închis ocna de aici.
Satul Dealu-Nou centrul parohiei este aşezat la poalele unui Deal pe un
podiş aplicat spre mează zi şi mează-noapte şi răsărit, care la un kilometru
departe de sat devine plan. Satul Dealu-Nou are în partea de mează-noapte
pârâul Dealu-Nou, zis şi pârâul Haidăeştilor care curge de la apus cam spre
mează-noapte până se întâlneşte la marginea satului cu pârâul Sarata. În satul
Dealu-Nou să află şi biserica parohială. Satul Chişeta la mează-zi de Dealu-Nou
este aşăzat pe două coaste de dealuri, a căror prelungire să termină la marginea
satului Chişeta în partea de răsărit. Acest sat are prin mijloc un mic pârâu numit
cu numele satului. Întinderea parohiei este de 2 Yz km. în lungime şi un km
lărgime (lăţime).

La răsărit cu câmpul de cultură a parohiei Letea a II-a tot
Letea Nouă. La apus cu mai multe şiruri de dealuri şi munţi
acoperiţi de pădure, măruntă şi văi cu fâneţe până la parohia Orăşa-Mare. La
mează-noapte - apus cu satul Talpa din comuna Luizi-Călugăra, parohie
papistaşă. La mează-zi cu cătuna Balţata tot din această comună Letea-Nouă,
din parohia ortodoxă Valea Seacă şi cu parohia Catolică din comuna Valeab)

Vecinătăţile:

această comună

Seacă.

c) Drumurile: Staţia (gara) Bacău la distanţa de 7 kilometri. Drumul este
unul singur de 7 km. care plecând din gara Bacău la un kilometru distanţă dă în
hotarul comunei noastre Letea-Nouă, trece pe lângă satul D<omni>ţa Maria din
Letea-Nouă şi merge pe hotarul acestei comuni şi a comunei Bacău până la 3
kilometri iar de aicea şi pe hotarul comunei Luizi-Călugăra. Între parohia
Dealu-Nou şi reşădinţajudeţului este o distanţă de 7 kilometri.
d) Poştă şi telegraf: Nu este în parohie poştă şi nici telegraf, ba nici
telefon. Poşta şi telegraful cel mai apropiat este în comuna urbană, Bacău la
distanţă de 7 kilometri.
4. Bisericile din parohie
a) Descierea generală a fiecărei biserici:
Biserica este una singură, parohială, aşăzată în satul Dealu-Nou centrul
parohiei; este în formă de cruce (cu două şiruri sau strane rotunde la mijloc)
zidită toată din piatră iar comizile şi tocurile la ferestre de cărămidă. Este în
stare bună. Turnul pentru clopot este dinaintea bisericei legat de jos cu corpul
bisericei.
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b) Date privitoare la istoricul bisericei: Biserica este zidită în anul 1903
de locuitori şi sfiinţită în anul 1906. În locul acestei biserici a fost o biserică mai
mică făcută din lemn şi cărămidă, adecă ridicată pe stâlpi îngropaţi jos în tălpi
de lemn şi apoi printre stâlpi umplute golurile cu cărămidă. Să spune a fi fost
făcută tot de locuitorii poporăni pe la 1800. După trecerea timpului stâlpii şi
tălpile au putrezit, iar zidul neavând legături între el a crăpat fiind apăsat de
greutatea acoperişului şi după ultima reparaţie făcută în anul 1880 când s-a
făcut şi turnul pentru clopote în legătură cu zidul bisericei de dinaintea uşii de la
intrare în biserică şi care turn a rămas şi la biserica nouă de astăzi punându-să la
zidirea bisericei noi în legătură cu zidurile ei, dar a rămas mai jos de cum ar fi
trebuit faţă de înălţimea bisericei noi. Această ultimă reparaţie a fost începută în
vara anului 1880 şi terminată în 1881, toamna. Reparaţia s-a făcut cu banii
poporului, condusă de 3 fruntaşi din sat şi în anul 1881 şi de subsemnatul venit
în acest an aicea ca preot. S-au cheltuit cu reparaţia 2000 lei şi salahoria făcută
de poporeni. După vr' o 15 ani zidurile au început din nou a crăpa şi stâlpii
găsindu-să putrezi s-a socotit că nu să mai poate repara şi s-a decis a să lua
măsuri pentru reconstituirea ei din temelie, ceea ce s-a şi făcut în anii 1903-1906.
Biserica prezentă are o inscripţie în condica "Sinodicul bisericei" care să
păstrează în arhiva bisericei. O inserţie s-a pus în centrul Sfintei mese la
sfinţirea bisericei. Una să află pe lamba policandrului mare din mijlocul
bisericei. S-a mai scris o insripţie pe o tablă văpsită şi pus deasupra uşei afară
pe care furtunile au dat-o jos şi astfel s-a pierdut. In toate inscripţiile să arată
anul, luna şi ziua când s-a început lucrarea reconstruirei şi de cine a fost
condusă şi executată, cine a pus banii, apoi anul sfinţirei şi toţi donatorii.
Biserica veche n-a avut nicio inscripţie. Biserica de astăzi este făcută de
parohieni sub conducerea unui comitet ales din fruntaşii parohienilor. A costat
cu tot mobilierul din interior bani numerari lei 11745.35/00 şi lucrul
parohienilor în natură cu braţele şi cu carele lor până la terminare. Alte fapte
istorice până în prezent nu sunt decât cele din timpul războiului trecut, când la
cerirea Ruşilor le-am pus-o la dispoziţie pentru a face serviciul divin în timpul
când erau în repaus, în iarna şi primăvara anului 1917 până la 16 Aprilie când
au plecat cu totul din satele noastre.
Chipurile ctitorilor nu sunt zugrăvite în biserica deoarece ctitori au fost
toţi parohienii. Reparaţie s-a făcut în anul 1916 luna Iunie şi Iulie cu bani de la
parohieni şi din bugetul comunei. A costat lei 600.
c) Dacă este cu putinţă să ni să trimeată fotografia şi planul bisericei: Nu
este cu putinţă.
5. A ve rea Bisericei
a) Averea imobilă: Una casă parohială cu 2 camere şi un antret în stare
bună. A fost construită de parohienii prin stăruinţa paroh ului în anul 1887-1888.
A costat până la 1500 lei una mie cinci sute numai corpul casei, afară de
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celelalte atenanse care sunt făcute de paroh cu cheltuiala lui. Anume: una
bucătărie de vară cu o singură cameră, una pivniţă zidită cu piatră, un coşer şi
două şuri; una asupra pivniţei şi alta pentru vite. !mobile producătoare de venit
nu sunt. Teren lăsat pentru folosinţa personalului bisericesc este în suprafaţă de
(8~ fălci) opt şi jumătate fălci. Una bucată la locul numit Bolovan.
Se mărgineşte pe trei părţi cu şoşaua Dealu-Nou Bacău-Sarata, iar la a
patra lature despre apus cu moştenitorii lui Vasile Dănculea. Una bucată la locul
numit bahna, megieşit la răsărit şi mează-zi cu obştia locuitorilor din Sarata
Dealu-Nou, la apus cu capitele ogoarelor Chişăţanilor şi la mează-noapte cu una
bucată la Chişeta megieşită la răsărit cu şosaua şi imaşul Chişăţanilor, la apus
cu şosaua Dealu-Nou la mează-zi cu moştenitorii lui Dtru Gavriliu, Grigore
Câmpanu, moştenitorii lui 1. Chiriac şi la mează-noapte cu moştenitorii lui
Neculai a Toderesei. Una bucată tot la Chişeta megieşită la răsărit cu câniparile
satului, la apus cu şosaua Dealu-Nou, la mează-zi cu drumul de pe lângă vii şi
la mează-noapte cu moştenitorii lui Dumitru Gavriliu. Aceste bucăţi enumerate
până aci sunt în folosinţa personalului bisericesc. Din aceste bucăţi două care
sunt din ţarna Chişătii care sunt în întindere de 7 fălci nu există niciun act de
proprietate din care cauză epitropia să judecă de 18 ani cu obştia locuitorilor din
Chişeta care susţine că este al lor. Teren rezervat este una bucată de pădure
măruntă la locul numit "şipotele" în întindere de peste 4 fălci, megieşită la
răsărit cu pârâul şi Mihalache Obreja, la opus cu drumul ce merge la baltă la
mează-noapte cu N. Popescu şi la mează-zi cu drumul de mai sus şi cu
moştenitorii lui Gheorghe Fânariu. Pentru pădure şi bucăţile arătate mai sus de
la bolovan şi bahna sunt acte, procesul-verbal al comisiunii de împroprietărire şi
tabela litera "A" unde se prevede pentru clerul ortodox (8 ~ fălci) opt şi
jumătate, iar în plan şi registru indicativ al parcelării făcută de un inginer neamţ
tocmit de locuitori pentru parcelare să găseşte numai (6 ~ fălci) şase şi
jumătate, iar 2 fălci după stăruinţele locuitorilor catolici din cătuna Talpa care
erau pe aceeaşi moşie să găsăşte în plan pe numele descălului catolic, care n-a
avut drept la împroprietărire.
b) Averea mobilă: Capital numerar şi depus la banca populară "Creditul
Sătean" din comună 1768 depuşi în Iunie şi Iulie 1919 cu recipisele nr. 234 şi
nr. 300 (Pe marginea paginii este următoarea completare: "lei 437 Roman
Vodă"). 4525 în casa epitropiei, crezindu-să a fi întrebuinţaţi în anul 1920, dar
nu s-a putut din cauza lipsei de deviz, care s-a cerut Domnului Prefect şi
serviciul termic al judeţului din 4 Februar 1920 şi nu s-a făcut nici până în
prezent. Capitalul provine din donaţii şi excedente. Să păstrează după cum s-a
arătat mai sus la banca populară şi în casa epitropiei.
6. Enoriaşii
a) Numărul familiilor şi a sufletelor din parohie sunt: 275 familii cu 1023
suftele socotite la una Ianuarie 1921.
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b) Împărţirea lor pe biserici: la singura biserică parohială "Adormirea
Maicii Domnului"
c) Populaţia de alte confesiuni aflată în parohie: Sunt Unguri romanizaţi
23 capi de familie cu 96 suftele, de religie Romano-Catolică (papistaşi).
Ocupaţiunea lor este agricultura, creşterea vitelor şi viticultura.
7. Mişcarea economică a parohiei
a) Ocupaţiunile principale ale enoriaşilor: ocupaţiunele principale ale
enoriaşilor sunt agricultura şi creşterea vitelor.
b) Ocupaţi uni accesorii sunt: vi ti cultura, apicultura, lemnăria, comerţul cu
vite etc.
c) Industria şi comerţul: Comerţul stă mai mult în crâşmărie. În toată
parohia sunt 4 cârciume. Alt comerţ îl fac locuitorii în oraşul Bacău care este
aproape de 7 km, cu popuşoi şi cele alte ceriale, vite şi paseri, asemenia şi
femeele cu produsele casnice: lapte, brânză, ouă etc. Industria casnică: femeele
toate lucrează din cânipă, bumbac şi lână, aproape toată îmbrăcămintea familiei
osăbit aşternuturi, scoarţă (covoară) de părete alese şi alte alesături pentru
îmbrăcăminte din burangic, ca: cămeşoae şi ştergare. Acum cam stagnează din
cauza lipsei de bumbac şi a scumpetei, dar pe care tot îl cumpără cu 500 lei
pachetul. Femeele tinere şi fetele după războiu ş'au lucrat rochii din bumbac şi
matase pentru sărbători şi nunţi. Bărbaţii aseminea îşi pregătesc de la oile lor pe
care le au de la 5-20: cojoace, cojocele, bondiţi de purtat şi de sărbători înflorite
cu diferite cusuturi şi căciule.
d) Cooperaţia şi instituţiile de credit: Este o bancă populară "Creditul
Sătean" la reşădinţa comunei cu capital actual de lei 47596 bani 55/00.
Conducători sunt: Dl Constantin Nădejde, preşădinte, Gheorghe D. Stan,
Vicepreşădinte, Ioa S. Niculescu, Constantin Ursu, Constantin Viscreanu,
Dumitru Hurdubei şi Neculai Chirila membri. Vaza este bună, deoarece este
condusă de oameni cinstiţi. Folosul că să înlesnesc toţi locuitorii la nevoie prin
împrumut cu o dobândă uşoară, fiind scoşi astfel din mânăle cămătarilor, pe
lângă că-şi asigură şi ei un mic capital şi cu folos la el. Apoi pot plăti datoria
împrumutată în rate mici. Mai procură din când în când alimente şi materii
pentru populaţie cu preţuri mai mici ca în oraş.
e) Ce rol are preotul în viaţa economică a parohiei? Preotul are mare rol în
viaţa economică a parohiei de a fi model de gospodărie în lucrarea pământului
mai sistematic ca parohienii şi prin gunoirea (îngrăţămintea) lui spre a produce
mai mult şi mai bun, în creştirea şi întreţinerea vitelor, cultivarea zarzavaturilor
şi a tuturor legumilor necesare hranei, în cultivarea albinilor şi a pasărilor şi în
combaterea luxului ruinător prin pilda îmbrăcămintei familiei sale.
8. Mişcarea culturală în parohie
a) Şcoale: În această parohie sunt 2 şcoale primare: una în satul Chişeta
cu 2 posturi. Ambele posturi cu suplinitori. A mai fost şi al III-lea post, dar s-a
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la începutul anului şcolar 1920-1921 din cauza lipsei de învăţători. A
doua şcoală tot primară este în satul "Sarata" tot din această parohie cu un
singur post şi acesta tot suplinit de o domnişoară. Alte şcoale nu mai sunt în
parohie.
b) Biblioteci: Biblioteci şcolare nu sunt; chiar de a fost ceva la şcoala din
Chişeta, însă din cauza unui învăţător suplinitor, năimit şi neglijent, a lăsat
şcoala în 1917 pustie pe mâna ruşilor care au distrus tot; bibliotecă, arhivă şi
mobilier. Aseminea şi la şcoala din Sarata, nu este nimic. Biblioteca parohială
este în bună stare păstrată în biserică într-un dulap bun cu geamuri. Are un
număr de 246 volume cărţi cu conţinut literar, ştiinţific şi moral-religios,
aproape mai toate legate. Este condusă de preotul paroh, dar rezultatul este
puţin de tot, neavând cititori decât vr' o trei şi aceştia mai mult în timpul iemei.
Acest rezultat este aşa din cauza lipsei de cărturari, căci şi cîţi sunt au
numai câte 2-3 clase primare şi chiar cu 4 însă rău pregătiţi, care după ce iese
din şcoală nu mai pun mâna pe carte. Zilele de lucru sunt la muncă, iar
sărbătorile la petreceri. Alta nimic relativ de bibliotecă.
c) Cercuri culturale preoţeşti şi învăţătoreşti: Astfel de cercuri în prezent
nu sunt. Au fost până în anul trecut cercuri învăţătoreşti odată pe an compusă
din un număr de şcoale vecine. Activitatea lor slabă. Poporul nu dă nicio atenţie
acestor lucruri în această parte, nefiind îndrumaţi nici de autorităţile comunale
care aice este departe de 6 km. Mai este cauza lipsei de la cercuri şi oraşul în
apropriere, care îi face să plece Duminica dimineaţa bărbaţi şi femei, cu treabă
şi rară treabă la oraş.
d) Alte manifestări culturale: Nu sunt din cauza lipsei de cărturari.
e) Alte consideraţiuni generale cu privire la starea culturală a parohiei.
Analfabestismul: Sunt 70 la sută care nu ştiu carte. Cauza este lipsa de bună
voinţă a părinţilor de a-şi da copii la şcoală. Lipsa de localuri încăpătoare.
Nedarea concursului de către autorităţile comunale şi lipsa de învăţători
conştiincioşi şi apţi pentru misiunea lor. Până la venirea mea ca preot în această
parohie nu s-a interesat nimene de lipsa de şcoală la 200 locuitori şi mai ales aci
în coastele oraşului Bacău distanţă de 7 km. Eu după venirea mea în parohie m-am
interesat pe toate căile pentru înfiinţarea celei întâi şcoale (după ce am
înduplicat pe câtiva locuitori să-şi dee câte un copil la şcoala primară din
Bacău), pregătind ceva mobilier şi oferindu-mă a preda şi cursurile gratuit.
Pentru îndreptarea acestor răle, trebuie să se pregătească localuri încăpătoare,
călduroase, învăţători buni şi ajutorarea de autorităţile comunale cu cărţi pe
copii părinţilor lipsiţi şi apoi executarea părinţilor prin amenzi mai usturătoare
nu ca până acum cu 10-50 bani pe zi. Să se împărţească gratuit cărticele de
rugăciune şi cu cuprins religios moral absolvenţilor şcolilor primare şi chiar
părinţilor care ştiu citi cu obligaţie de a da în faţa preotului şi a învăţătorului
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de ce a citit şi înţăles din ele - în rezumat. Apoi a se înfiinţa în fiecare
comună (parohie) câte o casă de citire.
9. Vieaţa morală şi socială în parohie
a) Consideraţiuni generale cu privire la moralitatea parohienilor? În
general moralitatea parohienilor din aceasta este bună. Din această parohie n-am
aflat în timp de 40 ani de când îi păstoresc, a fi hoţi la drumul mare, omorâturi
de oameni, spărgători de case; sinucideri în 40 de ani am avut 3, una din beţie,
una din sărăcie şi una din cauză de boală. Apoi relativ de vieaţa tineretului şi
moralitatea lui, dacă s-au făcut vinovaţi din dragostea unuia către altul s-au luat
în căsătorie, iar dacă nu s-au putut lua, partea femeiască ş-au purtat ruşinea,
născând şi crescând pruncul, fără a alerga la mijloace de nimicire a pruncului.
Viţii mai răspândite: beţie puţini şi potlogari adică furători de lucruri mai
mici: ca păsări, de prin ogoare popuşoi, bostani şi nutreţuri pentru vite. La
judecată nu să duc pentru lucruri de nimica, ci pentru lucruri mai însămnate, ca
revendicare de pământ, partajuri, divorţ etc. Jurii împăciuitoare nu sunt.
b) Igiena şi asistenta publică: Igiena să practică mai mult şi mai numai
după sfaturile şi dojanile preotului, ce le face cu ocazia vizitelor pastorale în
fiecare post cu aghiazma, în ajunuri şi la diferite ocazii de a fi prin casele lor, în
ce priveşte curăţenia caselor, a hainelor, a corpurilor lor şi a copiilor. Bărbaţii
aseminea de la un timp pe lângă sfaturile preotului, mai fiind executaţi şi de
autorităţile administrative şi jandarmi ş-au recunoscut datoria şi chiar folosul
ce-l trag din curăţănia ogrăzilor (curţilor) din prejurul caselor, a gunoaielor
produse de paseri şi vite, în privinţa sănătăţii pe de o parte, iar pe de altă parte
în privinţa folosului cel dă pământului unde pune gunoiul prin producerea mai
abondentă de recoltă, de cât unde nu este gunoi.
Asistenta publică, aproape numai din partea preotului cu cele bisericeşti şi
sfaturile sale în cele ce să pricepe preotul. Apoi asistenţa babelor, cu legături,
fricţiuni, oblăjeri, băi şi mai la greu şi cu unele discântece cu şi fără rost, înse
mângâitoare pentru suferinzi. Bolnavii greu să înduplecă a se duce la spital.
Acum tot am început a-i mai depinde pe cei mai tineri, dându-le exemple pe cei
ce au fost mai curajoşi şi ascultători nouă (preotului). Spitale n-au fost şi nici nu
sunt în parohie, fiind oraşul Bacău aproape unde să afla spital. Infirmerie n-a
fost decât o singură dată în timp de 40 ani pentru combaterea scabiei (râei) şi
scarlatinei. Farmacie comunală a fost cândva la reşădinţa comunală, dar
parohienii din această parohie fiind la distanţă de 7 km de reşădinţă nu s-au prea
folosit de ea. Astăzi nu mai este nici la reşădinţa comunei. Farmacie parohială
n-a fost niciodată. Infirmii şi cerşitorii să ţin prin caritatea publică, umblând de
la casă la casă cu cerutul. Alte aşăzăminte de binefaceri ce să mai prevăd în
acest aliniat n-au fost şi nici nu sunt.
c) Enoriaşii şi legăturile lor cu biserica: Legăturile enoriaşilor cu biserica
sunt bune afară de frecvenţa bisericei care nu este tocmai regulată din cauza
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deprinderei de a să duce Duminica dimineaţa la oraş care este aproape de
parohie la 7 km şi pe la proprietari şi arendaşi pentru răfuieli şi plăţi de muncă
din cursul săptămânii, ba şi la autorităţile comunale, care în loc să le dea pilda şi
îndemn a merge la biserică din contra îi cheamă la primărie duminica şi
sărbătorile mari. Atitudinea autorităţilor locale faţă de biserică este foarte răce,
slabă şi neinteresantă, aşa că lasă mult de dorit, după cum să vede şi din cele
arătate mai sus.
d) Diferite secte religioase aflate în parohie? În această parohie nu să află
până acum nicio sectă religioasă şi astfel n-am ce scrie mai mult la acest aliniat.
e) Conştiinţa naţională: Enoriaşii să manifestă cu multă dragoste şi
entuziasm pentru pământul şi ţara lor pe care au şi apărat-o toţi cu riscul vieţii şi
preţul sângelui lor. Pentru aceasta şi aşteaptă şi ei cu mare răbdare, ca răsplată
împroprietărirea cu câteva hectare de pământ care li s-a tot promis de
guvernanţi. În acestă parohie în prezent nu să cunosc ce este socialism,
internaţionalism, comunism etc., ci fiecare gospodar este mulţumit să aibă o
bucată de pământ a lui, s-o lucreze fiecare după puterea şi priceperea sa, şi să
câştige după munca şi vrednicia lui.
f) Ce să poate face cu mijloacele locale pentru îndreptarea rălelor
constatate? Fiindcă rălele de mai sus, ca socialismul, internaţionalismul şi
comunismul nu sunt în această parohie, de aceea nu găsesc nici mijloace locale
de îndreptare şi nici ce îndreptă în această privinţă.
10. Factorii conducători ai parohiei
Factori conducători ai parohiei pot fi: Neculai Chirilă, Constantin Enache,
Ştefan Terişca, Iorgu Haidău, Neculai Mihai, Neculai Gr. Bucur, Iancu Sencher,
Ioan N.I. Bucur, Neculai Popescu, Constantin Dimitrie şi Vasile Tuţu.
Trecerea lor să bazază la toţi prin muncă, la unii prin avuţie, cinste şi
pricepere. Fiind puţini cărturari cam cu 2-3 mult 4 clase primare sunt egoişti şi
ştiu să lucreză numai pentru ei şi din această cauză puţin să poate aştepta de la
ei. Prin sfaturi bine convingătoare de ce au să facă ei prin conlucrarea lor
împreună şi prin oare care distincţiuni.
11. Personalul parohiei
a) Preotul Constantin Popescu
Starea civilă: născut la 1860, octombrie 4 în comuna Lipova, judeţul
Vaslui.
Căsătorit la 1880, Februar 1O zile cu Elena (Luţa) Preot 1. Borcea de
profesiune casnică. Văduv de la 1907 Aprilie 7 prin decesul soţiei.
Copii: Are 4 copii, anume 2 băieţi, Grigore şi Dimitrie şi 2 fete: Maria şi
Eugenia. Băieţii au cursul şcoalei comerciale superioare din Iaşi. Grigore a fost
impegat financiar, apoi controlor fiscal şi în timpul războiului fiind mobilizat ca
sublocotinent de administraţie ş'a activat şi astăzi este căpitan. Dimitrie este
controlor fiscal Administraţia Financiar Bacău. Fetele: Maria a urmat o clasă
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la şcoala profesională din Bacău, iar din cauza boalei mamei sale şi
pe de altă parte şi din cauza lipsei de mijloace a rămas acasă la menaj. Eugenia
a făcut clasa a 1-a la şcoala săcundară din laşi şi pe urmă şcoala normală "Azilul
Elena D<oam>na" din Bucureşti. Acum este învăţătoare definitivă în comuna
Letea Nouă, judeţul Bacău. Este căsătorită cu Neculai Cârjă institutor în Bacău.
Studiile Preotului: Are 4 clase a săminarului inferior de gradul 1 din Huşi.
Are atestatul cu nr. 420 din anul 1879, Iunie 23 eliberat de săminarul din Huşi.
Examine de abilitare n-are.
Situaţia în cler: Preot paroh
A fost hirotonisit diacon la 21 Decembrie 1880.
A fost hirotonisit preot la 9 Aprilie 1881 pentru această parohie DealuNou. Numit paroh la zisa parohie cu decretul nr. 579 din 24 Iunie 1894 pe ziua
de una Aprilie.
Hirotenit Duhovnic la 30 Martie 1898 cu Decretul nr. 319.
Fost învăţător suplinitor la şcoala din satul Chişeta această parohie luna
Septembrie 1898 şi de la una Februarie 1899 până la 28 Noiembrie 1900; al
doilea rând de la una Septembrie 1914 până la mai 1915 la aceeaşi şcoală.
În timpul războiului din 1913 şi 1916 până la Mai 1917 am fost suplinitor
a parohiei Letea a 11-a comună Letea-Nouă în locul preotului Gheorghe Bujor
mobilizat.
Activitatea pastorală şi socială: În această parte ca şi în toate celelalte
preotul s-a manifestat exact la datorie oricând a fost trebuinţă de el, cu blândeţe
şi cu sfaturile necesare la toate ocaziile având ca rezultat mulţumirea
parohienilor şi a tuturor celor ce I-au cunoscut.
Alte diferite însemnări privitoare la activitatea preotului: N-a avut nici
recompense, nici pedepse.
b) Cântăreţii, paraclisierii şi epitropii:
Un singur cântăreţ numit Ioan Şenchea. Are şcoala de cântăreţi din Bacău,
cu certificatul nr. 276 numit prin ordinul episcopal nr. 1499 din 1913 luna
Aprilie. Activitatea lui faţă de biserică nu constă decât la săvârşirea sărviciului
divin din Duminici şi sărbători mari, botezuri, cununii şi înmormântări.
Paraclisier nu este regulat nefiind fonduri de plată ci să dă de preot câte
ceva din ofrandele aduse la biserică, cui face câte un sărviciu dintre parohieni.
Episcopi sunt: Neculai Mihai alesul poporului din 1919 şi Grigore Popa
din partea guvernului tot din 1919. Studii şi titluri n-au. Neculai Mihai ştie
numai a iscăli fără să ştie a citi. Grigore Popa ştie seri şi citi. Ambii sunt
sârguitori pentru biserică.
12. Bibliografia privitoare la parohie
Nu se găseşte nimic în această privinţă.

465
https://biblioteca-digitala.ro

"Acta Bacoviensia" - Anuarul Arhivelor Naţionale

Bacău,

nr. XIV /2019

Bi serica "Adormirea Maicii Domnului" Dealu-Nou în anul 1965

Biserica "Adormirea Maicii Domnului" Dealu-Nou în prezent
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DOCUMENTE PRIVIND EVOLUTIA
SINUOASĂ A
'
DEMERSURILOR DE STABILIRE A FRONTIEREI DINTRE
ROMÂNIA ŞI IMPERIUL AUSTRO-UNGAR
Ing. Ciprian HUGIANU
Dr. Ioan LĂCĂ TUŞU

Documents regarding the Sinuous Evolution of the Border Settlement Between
Romania and the Austro-Hungarian
Abstract
The present study presents new archival documents regarding the sinuous
evolution of the border settlement between Romania and the Austro-Hungarian
Empire. From the documents presented, it turns out that, the basis on which this border
was drawn consisted of acts whose provisions, namely conventions, were drawn up by
bribing Turkish representatives, who closed their eyes on the territorial abductions of
the Austrians. The vast territories belonging to the Romanian communes were included
in the Austro-Hungarian Empire, without any financial compensation being granted.
Not even the last administrative-territorial division of 1968 repaired the 1888 cession,
many of the boundaries of the counties between Transylvania and the Old Kingdom
being not at the top of the mountains, at the natural historical place, but descending
deep into the territory of the Old Kingdom, perpetuating the historical cession of 130
years ago.
Cuvinte cheie: Imperiul Habsburgic, Imperiul Otoman. România, Imperiul AustroU ngar, frontieră

Despre frontiera dintre Imperiul Habsburgic (ulterior Imperiul AustroUngar) şi Principatele Române (ulterior România) putem vorbi începând cu
anul 1699, an în care, odată cu pacea încheiată la Karlowitz, austriecii ocupă
Transilvania. În negocierile de pace de la Karlowitz, principiul admis pentru
baza discuţiilor era "stăpânirea armată" ("Fundamentum uti possidetis sine
limitazione"), principiu care crea dificultăţi curţii de la Viena; ea emitea
pretenţii asupra cedării Transilvaniei de către Imperiul Otoman, dar teritoriul
principatului nu fusese ocupat cu forţa armelor şi ca urmare nu intra în
principiul admis.
Negociatorii turci nu erau de acord cu cedarea Transilvaniei, aşa că
"pentru a deprima până la gradul dorit teama şi îndărătnicia comisarilor turceşti
(care participau la negocierile de pace - n.n.), lordul Pagett - ambasadorul
englez şi principalul mijlocitor al lucrării de împăciuire, puse în lucrare mijlocul
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totdeauna fără de greş în împărăţia turcească, anume făgăduieli însemnate
băneşti ambilor plenipotenţiari otomani, Mehmet Efendi şi Alexandru
Mavrocordato, prin care izbuti a-i determina să nu să mai opună la cesiunea şi a
Transilvaniei. Ideea lui Pagett fu primită de curtea imperială". Modul în care
Transilvania a fost efectiv vândută habsburgilor prin mituirea celor doi
plenipotenţiari turci este descris în volumul VIII al "Istoriei românilor din Dacia
Traiană", unde A.D. Xenopol zugrăveşte întreaga odisee a bacşişurilor duse la
Constatinopol pentru aceşti doi vânzători. Această vânzare, aşa cum am arătat, a
fost mediată de englezi.
Pacea semnată la Karlowitz în 16 ianuarie 1699 îi face pe habsburgi
stăpânii Transilvaniei şi astfel îşi întind stăpânirea pe crestele Carpaţilor
Orientali şi Meridionali, vecini cu Imperiul Otoman. Un imperiu în creştere, cel
Habsburgic, se confruntă cu altul, decadent - cel Otoman. Hotarul între
Transilvania şi Principatele Române nu mai este hotar între provincii aflate
toate sub suzeranitate otomană, ci între două Imperii cu pretenţii permanente
asupra zonei 1•
Primul articol al tratatului de pace de la Karlowitz privea încorporarea
Transilvaniei în Imperiul Habsburgic: "Art. 1. Teritoriul Transilvaniei va
rămâne în întregime în posesiunea şi stăpânirea Majestăţii Sale Imperiale, după
cum se află în prezent, şi va fi delimitat de la hotarul Podoliei pâna la graniţa
cea mai îndepărtată a Valahiei, cu munţii săi, care înaintea actualului război au
fost graniţele vechi dintre Transilvania pe de o parte, şi Valahia şi Moldova pe
de altă parte; şi de la hotarul Valahiei până la râul Mureş, cu munţii săi
deasemenea, care au fost vechile hotare; astfel, stabilindu-se vechile hotare de
ambele părţi, nici una din părţi nu se va extinde peste partea celeilalte" 2.
Urmare articolului de mai sus, o comisie mixtă, alcătuită din partea
habsburgilor şi otomanilor, ar fi trebuit să facă delimitarea teritoriului
Transilvaniei urmărind traseul graniţelor vechi (respectiv cumpăna de ape şi
crestele munţilor, aşa cum îl ştiau foarte bine atât ardelenii cât şi moldovenii,
muntenii şi turcii, doar că habsburgii doreau altceva). Din partea habsburgilor,
această muncă i-a fost încredinţată contelui Luigi Fernando Marsigli, care, din
martie 1699 până în ianuarie 1701, îşi încheiase sarcina de ridicare a hărţi lor
noilor frontiere. Până la urmă n-a reuşit să realizeze aproape nimic şi pe teren,
deoarece - după părerea sa - turcii evitau să stabilească graniţa în cele mai mici
detalii, ca să dea putinţă moldovenilor "de a se extinde", pe când ardelenii

Ciprian Hugianu, Poiana Sărată, un sat românesc din Carpaţi în vâltoarea istoriei, Editura
Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2016.
2
Stephen Whatley, A general collection of treaties of Peace and Commerce, Manifestos,
Declarations of War, and other Publick Papers, from the end of Reign ofQueen Anne to the year
1731, London, 1732, p. 291-292.
1
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(respectiv habsburgii) se temeau că o cercetare amănunţită a graniţelor i-ar
obliga să retrocedeze din pământurile cotropite 3 .
Habsburgii nu s-au grăbit cu delimitarea, deoarece sperau să obţină
avanposturi strategice dincolo de crestele carpatine, mai ales în zona
trecătorilor. Între 1716-1718, un nou război austro-turc se încheie prin pacea de
la Passarowitz, care aduce Oltenia sub supunere habsburgică. Primul articol al
acestui tratat stipula menţinerea hotarelor moldovene şi muntene pe munţi, aşa
cum erau în vechime: "Hotarele ţărilor Moldovei şi Valahiei, aflându-se la
mijloc şi fiindu-le vecine, de o parte hotarele Poloniei şi de alta ale
Transilvaniei, aşa cum au fost din vechime, să se deosebească şi să fie
despărţite de munţi, astfel ca în tot locul să se vadă semnele de hotar cele din
vechime şi să nu se facă vreo schimbare acestor hotare, nici dincolo nici
dincoace de ele" 4 . Cu trecerea timpului, devine evident pentru curtea vieneză
faptul că graniţa naturală de pe crestele munţilor era insuficientă pentru
scopurile militariste ale Imperiului. Pentru a crea o stare de permanentă agitaţie,
trebuiau stâmite şi întreţinute conflicte permanente de hotar, urmate de
reclamaţii atât la Sublima Poartă cât şi la domnitorii Moldovei, aşteptându-se
momentul potrivit pentru împingerea cât mai la vale a pajurilor împărăteşti,
semnul de hotar al Imperiului. Documente privind astfel de conflicte se află şi
la Arhivele Naţionale Covasna şi încep cu anul 1699 (vezi anexa 1). De
asemenea, trebuiau obţinute hărţi fidele ale zonei de graniţă şi mijloace de
susţinere a pretenţiilor teritoriale. De asemenea, s-a găsit şi motivul cererii de
revendicare: "Vecinii noştri din est, adică Principatele Dunărene, după cum se
pare, nu numai de acum, au avut [ ... ] un instinct de ocupare a altor terenuri; pe
baza aceasta, când ţara noastră a trecut prin furtuni şi lupte interne, în special în
timpul deceniilor trecute dela revoluţia Rak6czi (1703-1711- n.n. ), când
naţiunea era preocupată de lupta pentru independenţă, vecinii noştri din această
perioadă de timp au considerat adecvat ca ( ... ) încetul cu încetul să ocupe
terenuri care se apropie de 200 de mile pătrate" 5 ( 1 milă ungară pătrată= 69,78
ha, deci suprafaţa totală ar fi fost de 140 km 2).
Deci, aflând românii că ardelenii erau "ocupaţi" cu lupta de independenţă,
într-o înţelegere ce pornea de la Orşova până la Vatra Domei, au trecut la
Arhivele Naţionale Sibiu, colecţia Benigni, fasc. XIX, f. l-22, copie gennană, apud I. Ionaşcu,
op. cit. Cu privire la ezitările comisarului turc, Ibrahim Effendi, se poate unnări raportul
Consiliului de Stat, din 23 dec. 1700, către Leopold I (c[ Hunnuzaki, Documente, voi. VI, p. Il).
Marsigli consideră cu totul insuticientă harta Transilvaniei alcătuită în 1699 de inginerul M.
Visconti, tiind lipsită de detalii privitoare la graniţe.
4
Ion lonaşcu, Petre Bărbulescu, Gheorghe Gheorghe, Relaţiile internaţionale ale României în
documente (1368-1900), Edit. Politică, Bucureşti, 1971, p. 204.
5
Balasz Orban, A Szekelyjăld leirasaban (Descrierea Ţinutului Secuiesc), apud Lajos Demeter,
Hatcirvidek 1762-1918, Ed. Charta, Stăntu Gheorghe, 2004, p. lll.
3

469
https://biblioteca-digitala.ro

"Acta Bacoviensia"- Anuarul Arhivelor Naţionale

Bacău,

nr. XIV /2019

ocuparea terenurilor din Ardeal; argumentul poate figura în orice context, mai
într-o argumentaţie istorică. O altă explicaţie, la fel de bine fundamentată
istoric ca cea de mai sus, găsită de autorităţile maghiare, era aceea că
"locuinţele grănicerilor nu au fost făcute chiar pe graniţă,. ci în interior spre
Transilvania. Până când au existat în Transilvania grăniceri, localităţile de pe
graniţă nu au fost conturbate în proprietate. Dar după ce s-au desfiinţat
regimentele de grăniceri şi paza graniţelor a fost încredinţată unor cetăţeni
străini sau unor paznici plătiţi sau jandarmi, şi aceştia nu au fost atât de motivaţi
ca aceia ce-şi păzeau propriul pământ, încălcările de hotar, de către moldoveni,
s-au înmulţit" . Un argument care de asemenea nu stă în picioare, pentru că, la
înfiinţarea acestor regimente, în 1764, ele au fost înzestrate tocmai cu aceste
teritorii "revendicate", adică ocupate abuziv de austrieci prin mutarea semnelor
de hotar. De asemenea, se cunoaşte faptul că regimentele de grăniceri au fost
desfiinţate în anul 1851, moment în care conflictele de graniţă aveau deja o
istorie de 150 de ani, alimentate din plin de curtea vieneză 7 •
Un nou război ruso-turc, terminat umilitor pentru Imperiul Otoman, se
desfăşoară între anii 1768-1774. În septembrie 1769, armata otomană suferă o
grea înfrângere 8 , aşa că Moldova este ocupată de către ruşi, care apoi trec şi în
Muntenia. Profitând de această ocupare şi de faptul că turcii se retrăseseră din
principate, cancelarul austriac Kaunitz ordonă înaintarea pajurilor împărăteşti
(semnele de graniţă) spre interiorul Moldovei şi Ţării Româneşti, fapt întâmplat
în august 1769.
Astfel, în plin război ruso-turc, austriecii înaintează pajurile (mută
graniţa) spre Moldova şi Ţara Românească, câştigând poziţiile strategice dorite
de 70 de ani şi pe care nu le-au putut obţine prin mijloace juridice, aşa că
"faptul împlinit" este cea mai bună politică, dublată de darurile constând în
oglinzi veneţiene, bani, porţelanuri etc., prin care baronul Thugut (ambasadorul
austriac la Constantinopole) câştigă bunăvoinţa negociatorilor turci. "Deci s'a
dat ordin să se mute stâlpii cu vulturii împărăteşti, cum şi cordunele, mai
înlăuntru spre Muntenia şi Moldova, iar teritoriul ocupat cu acea ocazie s'a
puţin

Arhivele Naţionale Covasna, fond Prefectura Trei Scaune, inv. nr. 2/b, d. 133, f. 29, apud Ana
Dobreanu, Sud-estul Transilvaniei in perioada 1900-/914. Studiu socio-politic, Teză de
doctorat, Craiova, 2013
7
Silviu Stoian, Dispute de frontieră intre Transilvania şi Moldova: Raportul lui Luchsenstein
(prima jumătate a secolului al XVIII-lea, în "Studii şi materiale de istorie medie", voi. XXXII,
2014, Institutul de Istorie "Nicolae Iorga", Ed. lstros, Brăila.
K A.D. Xenopol, Resboaele dintre ntşi şi turci şi inriurirea lor asupra Ţeri/ar Române, voi. 1, laşi,
1880.

6
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pe acel teren s'au numit

Munţii

9

Negocierile pentru cedarea Bucovinei şi în subsidiar pentru legalizarea
prin înaintarea pajurilor împărăteşti încep printr-un memoriu
(întocmit probabil în februarie 1775) adresat de intemunţiul austriac la
Constantinopole, baronul Franz Maria von Thugut, ministrului turc de externe,
Reis Effendi. Acesta din urmă cere şi primeşte un pumnal de aur cu teacă aurită
cu briliante şi smaralde, având încrustat în ele un orologiu. Corespondenţa
purtată de baronul Thugut şi cancelarul imperial al Mariei Tereza, Wentzel
Anton Kaunitz Reitberg, arată toate mijloacele de care s-au folosit aceşti doi
artizani ai acestor răpiri teritoriale, printre care mita, ameninţări, intimidări
etc. 10
Prin articolul 3 al Convenţiei din 1775, se ratifică şi încălcarea însemnată,
pe care în cursul anilor o făcuseră cătanele imperiale la graniţa de apus a
Moldovei, în munţi, împingând necontenit înainte pajurile ce serveau drept
semne de hotar: Art. 3 al Convenţiei din 7 mai 1775: "Deoarece locuitorii
Moldovei şi Ţării Româneşti, prin uzurpări succesive, au împresurat diferite
pământuri pe fruntariile Transilvaniei, de-a lungul hotarelor Moldovei şi Ţării
Româneşti, care au fost reunite, de câţiva ani, cu susnumita provincie
Transilvania prin împlântarea Pajurilor (Vulturilor), pentru a depăşi orice
dispută ori contestaţie care ar putea apărea în viitor şi în conformitate cu
solicitarea făcută de Curtea imperială, s-a stabilit cu privire la acest subiect, prin
acordul ambelor părţi, ( ... ) că fruntariile în părţile sus zise să se păzească pe
vecie aşa cum sunt desenate în harta prezentată de Intemunţiul şi ministru
plenipotenţiar al MM. LL.I. şi I.R.A. şi aşa cum sunt ele definite în prezent de
pajuri, pentru a da satisfacţie Curtii Imperiale, şi că susnumiţii prinţi (ai
Moldovei şi Munteniei - n.n.) să se abţină de la orice încălcare şi călcare de
lege, ce ar fi contrare prezentului regulament" 11 •
Urmare acestei prevederi, trebuia să se facă delimitarea efectivă pe teren a
noilor hotare. Poarta numeşte comisar de delimitare pe Mehmed Tahir Aga.
Cancelatul Kaunitz îl însărcinează pe Thugut a stărui ca nici acest singur
comisar să nu verifice graniţele Ardealului dinspre Moldova şi Muntenia,
deoarece era de temut că, fiind turcii bine informaţi despre întinderea teritoriilor
ocupate prin înaintarea pajurilor, se vor naşte complicaţiuni noi şi chiar mai
grave decât cele de până atunci. Potrivit cu această însărcinare, Thugut face ca
comisarul turcesc să plece de-a dreptul în Bucovina. Înainte de a fi plecat,
mutării graniţei

Florian Porcius, "Istoricul districtului năsăudean", în Arhiva someşană, nr. 9, Năsăud, 1928, p.
27.
10
Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, voi. 7.
11
Hurmuzaki, op. cit., voi. 7, p. 157, actul XCV- Convenţiunea prin care Poarta cedeaza Austriei
Bucovina, 7 mai 1775.

9
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comisarul are o întâlnire cu Thugut şi cu această ocaziune Thugut îl
despre dărnicia Curţii din Viena şi promite că îi va da chiar
înainte de plecare 1000 de galbeni. El spunea totdeauna că această sumă nu e
decât o dovadă neînsemnată despre generozitatea Curţii din Viena şi că, în
urmă, bunele lui servicii vor fi răsplătite cu prisos. Dar temându-se ca nu cumva
Poarta să-şi schimbe hotărârea şi să numească alt comisar, Thugut nu dă lui
Tahir Aga suma de 1000 galbeni decât, aşa zicând, în momentul plecării 12 •
Curtea din Viena numeşte comisar de delimitare pe baronul Barco, comandantul
trupelor de ocupaţie din Bucovina.
Astfel, Curtea de la Viena reuşeşte acum, în anul 1769 în fapt şi în 1775
în drept, după 70 de ani, să intre în posesia unor teritorii asupra cărora nu avea
niciun drept, aşa cum s-a văzut din cele ce a reieşit, în mod deosebit, din
corespondenţa secretă purtată de cancelarul Kaunitz şi ambasadorul Thugut.
Prevalându-se de dezvoltarea cartografiei, geografii şi cartografii austrieci şi
ulterior unguri s-au bazat pe faptul că întocmind hărţi care să le susţină
aspiraţiile, acestea le vor îndreptăţi pretenţiile teritoriale. În judecata lor despre
drepturi şi hotare, ungurii au fost victimele geografiei fizice şi ale cartografiei.
Ştiinţa geografiei fizice şi hărţile topografice aduceau linişte şi încredere în
sufletele răvăşi te de teamă 13 •
Astfel, odată cu instaurarea dualismului austro-ungar în anul 1867,
guvernul maghiar invită guvernul român la alcătuirea unei comisii mixte care să
aibă ca rol demarcarea frontierei pe toată lungimea ei. Până în acest moment,
frontiera fusese demarcată prin Convenţiunea din 1741 încheiată în urma
Tratatului de la Belgrad din 1739 şi prin Tratatul de la Palamutca din 1775
urmat de Hotărnicia din 1779; ea fusese reambulată 14 în anul 1792, în urma
Tratatului de la Şiştov din 1791. În 1804 şi 1839, ţările implicate au trimis
reprezentanţi în comisii mixte care însă, datorită opoziţiei reprezentantului
Turciei, nu au ajuns la o înţelegere.
Comisia mixtă se întruneşte, după numeroase amânări, în vara lui 1869, la
Braşov. Din punct de vedere al comisiei maghiare, stadiul problemei
demarcaţiei hotarului şi principalele momente ale tratativelor, de-a lungul
timpului, sunt ilustrate pe larg într-un material întocmit de autorităţile maghiare
în anul 1883, sub numărul 27817 11/1883 şi intitulat "Evidenţierea principalelor
momente ale tratativelor privind reglementarea liniei de demarcaţie dintre
încredinţează

12

Mihai Eminescu, Între Scyl/a si Charybda, Editura Litera, p. 202.
Victor Jinga, Probleme fundamentale ale Transilvaniei, Ediţia a 11-a, Braşov, 1995, p. 40
apud Ana Dobreanu, Sud-estul Transilvaniei în perioada 1900-1914. Studiu socio-politic, Teză
de doctorat, Craiova, 20 13
14
Reambulare = operaţie de actualizare a hărţilor şi a planurilor topografice prin punerea de
acord între teren şi acestea.
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Transilvania şi România" 15 • Materialul prezintă aspecte istorice ale demarcării
frontierei, încercări de stabilire a actelor (convenţiilor) pe baza cărora se va
stabili frontiera precum şi inventarierea punctelor "fierbinţi" (care prezentau
probleme) în vederea rezolvării.
Punctul de vedere al comisarilor români se află în documentele aflate în
două inventare păstrate la Arhivele Naţionale din Bucureşti 16 •
Dintre numeroasele documente aflate în aceste fonduri, am ales pentru
prezentare, sub forma anexelor la acest studiu, două dintre ele, şi anume: primul
document (anexa 2) cuprinde instrucţiunile trimise de către ministrul de
Externe, Dimitrie Ghica, unuia dintre membrii comisiei mixte, şi anume
comisarului Panait Donici, la data de 6 iunie 1869. Trebuie făcută precizarea că,
la propunerea lui Mihail Kogălniceanu, din partea României în comisia mixtă
erau numiţi: Costache Negri, colonelul Eustaţiu Pencovici şi căpitanul Panait
Donici.
Al doilea document (anexa 3) cuprinde Raportul final al Comisarilor
Români din Comisia mixtă, sub semnătura lui Costache Negri, întocmit la
Braşov în septembrie 1869. Practic, comisarii români, în lipsa celor imperiali,
examinaseră porţiunea de frontieră dintre Dunăre şi Jiu, inventariind călcările
de frontieră făcute de partea austriacă. La 31 august, comisarii români se
întâlnesc cu cei imperiali la Braşov şi apoi se deplasează pe frontieră, începând
lucrările de teren de la Vama Buzăului până la vechiul hotar al Moldovei
(Muntele Giurgiu). Datorită timpului nefavorabil, lucrările comisei au fost
întrerupte, urmând a fi reluate în vara lui 1870.
Deoarece nu s-a ajuns la un consens între cele două guverne privind actele
care trebuie să stea la baza delimitării frontierei, corespondenţa purtată până la
1876 nu a adus consens. Discuţii punctuale, referitoare la scaunul Treiscaune,
au început în 1881. Anul următor aducea stabilirea actelor pe baza cărora urma
să se facă delimitarea frontierei, şi anume "instrumentele de la 1776 şi 1792",
respectiv convenţia încheiată în urma Tratatului de la Palamutca şi convenţia
încheiată în urma Tratatului de la Şiştov. În cursul următorilor 2 ani, 18831884, lucrările de teren sunt încheiate, iar în iarna 1886-1887, delegaţii români
trimişi la Viena obţin aprobarea actului ce stabileşte linia de frontieră.
Convenţia devine definitivă în aprilie 1888, odată cu ratificarea de către
parlamentele ambelor state, începând demarcarea graniţei pe teren. Astfel, la 19
ani de la prima şedinţă a comisiei mixte, ţinută la Braşov pe 31 august 1869, se
Arhivele Naţionale Covasna, fond Prefectura Trei Scaune, inv. nr. 2/b, d. 133, f. 28 (1-44),
apud Ana Dobreanu, Sud-estul Transilvaniei în perioada 1900-1914. Studiu socio-politic, Teză
de doctorat, Craiova, 2013
16
Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continare, SANIC) Bucureşti, inv. 1255 -Stabilirea
graniţelor între Ţara Românească şi Moldova cu Austro-Ungaria şi inv. 3257- Comisia pentru
revizuirea hotarelor dintre România şi Austro-Ungaria.
15
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termină

procesul de stabilire şi demarcare a frontierei. Semnele de hotar pe
partea românească a frontierei au fost date în primire autorităţilor locale în anul
1900.
Din documentele prezentate, rezultă faptul că, baza pe care s-a trasat
această frontieră era formată din acte ale căror prevederi, respectiv convenţii de
hotămicie, au fost întocmite prin mituirea reprezentanţilor turci, care au închis
ochii la rapturile teritoriale ale austriecilor. Teritorii vaste aparţinând comunelor
româneşti au fost înglobate Imperiului Austro-Ungar, fără acordarea vreunei
compensaţii financiare. Nici ultima împărţire administrativ-teritorială din anul
1968 nu a reparat cedarea din 1888, multe din limitele judeţelor dintre
Transilvania şi Vechiul Regat aflându-se nu pe culmea munţilor, la locul istoric
firesc, ci coboară adânc spre teritoriul vechiului regat, perpetuând cedarea
istorică de acum 130 de ani.

Anexa 1
Documente aflate la Arhivele Naţionale Covasna,
care privesc conflictele de graniţă între Transilvania şi Moldova

1. (1699, CLUJ; ALBA IULIA), Transumpt emis la locul de adeverire
ALBA IULIA, la 29 martie 1655 referitor la audierea martorilor, la porunca
principelui GHEORGHE RAKOCZI II privind un litigiu de hotar cu
MOLDOVA pentru locul numit Muntele Mic, revendicat de nobili din
TRANSILVANIA. Fond APOR, Fasc. 1111382, transumpt, limba maghiară latină, semnătură, sigiliu
2. (1704 dec. 21, simeria, Scaunul SEPSI) Scrisoare de mărturie
confirmând unele proprietăţi revendicate, ale familiei nemeşeşti BORA, aflate
în afara hotarelor TRANSILVANIEI, respectiv în ţinutul VRANCEA, în
hotarul satului TULNICI. Fond APOR, Fasc. Vl/922, original, limba maghiară,
semnătură, sigiliu, filigran
3. (1726 feb.l, CLUJ) Ordin gubemial prin care se comunică Oficialităţii
Scaunlui TREISCAUNE faptul că, în primăvară se va deplasa la faţa locului o
comisie pentru rezolvarea problemelor de graniţă dintre MOLDOVA şi
TRANSILVANIA. Se dispune ca toate documentele necesare să fie puse la
îndemâna comisiei. Fond Scaunul TREISCAUNE, Inv.195/3, 2 file, original,
limba maghiară şi latină, semnătură, sigliu
4. (1726 mart.22, CLUJ) Ordin gubemial prin care se comunică
Oficialităţii Scaunlui TREISCAUNE ordinul comandantului general TIGE cu
privire la păstrarea documentelor în legătură cu problemele de graniţă dintre
MOLDOVA şi TRANSILVANIA, pentru a putea fi folosite la nevoie. Fond
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Scaunul TREISCAUNE, Inv.l95/3, 2 file, original, limba maghiară şi latină,
sigliu
5. (1728 aug. 4, MUREŞENI) Gubernatorul KORNIS SIGISMUND
ordonă oficialilor Scaunului TREISCAUNE să-i trimită răspunsul la scrisoarea
formulată cu privire la controversele de graniţă cu moldovenii. Se ordonă să se
înceteze orice conflic şi ocuparea prin forţă a terenurilor moldovenilor, până
când vor sosi comisarii, iar dacă s-a ocupat vreun teren, acesta să se restituie şi
să se raporteze cazul. Fond Scaunul TREISCAUNE, nr.9/1728, 2 file, original,
limba maghiară, sigliu, filigran
6. (1749 febr. 12, SIBIU) Ordin gubernial prin care se comunică să se
publice în toate satele Scaunului TREISCAUNE că trecerea spre ŢĂRILE
ROMÂNE se poate face numai prin trecătorile deja fixate. Fond Scaunul
TREISCAUNE, nr.l6/1749, 2 file, original, limba maghiară şi latină,
semnătură, sigiliu, filigran
7. (1750 oct. 2, SIBIU) Ordin gubernial prin care se comunică faptul că s
-a raportat generalului comandant controversa de graniţă dintre moldoveni şi
satele LEMNIA, SĂSĂUŞI, TINOASA, LUTOASA şi MERENI, din scaunul
KEZDI. Fond Scaunul TREISCAUNE, nr.75/1749, 2 file, original, limba
maghiară şi latină, semnătură, sigiliu, filigran
8. (1757 mart. 22, SIBIU) Ordin gubernial trasmis Oficialităţii Scaunului
TREISCAUNE prin care se comunică problemele propuse în răspunsul către
voievodul MOLDOVEI, CONSTANTIN RACOVIŢ Ă, şi anume să se întreţină
armonie şi înţelegere între cele două ţări, după cum la fel a propus şi domnitorul
MOLDOVEI, în scrisoarea din 20 ianuarie 1757. Este anexată copia în limba
latină a scrisorii lui CONSTANTIN RACOVIŢ Ă. Fond Scaunul
TREISCAUNE, nr. 8/1757, 2 file, original, limba maghiară, filigran
9. (1760 mai 23, SIBIU) Ordinul comisarului EDES NICOLAE, către
scaunul TREISCAUNE, prin care trimte Rescriptul regal şi comunică măsurile
ce trebuise luate pentru a rezolva controversa cu voievodul Moldovei, cu privire
la graniţă. Fond Scaunul TREISCAUNE, nr. 11/1760, 5 file, original, limba
maghiară şi latină, filigran
1O. (1768 oct. 21, SIBIU) Ordin gubernial prin care se trimite Tablei
continue a scaunului TREISCAUNE, Decretul regal cu privire la întocmirea
hărţii geografice a Transilvaniei, cerându-se să fie dat ofiţerilor tot ajutorul.
Fond Scaunul TREISCAUNE, nr.184/1768, 1 filă, original, limba latină şi
maghiară, semnătură, filigarn
11. (1770 iun. 15, SIBIU) Ordin gubernial prin care se comunică Tablei
continue a scaunului TREISCAUNE, dispoziţia potrivit căreia urmează să se
folosească terenul de hotar de la graniţa cu ŢARA ROMÂNEASCĂ şi
MOLDOVA, aşa cum a fost fixat prin borne, de către persoanele militare şi
semnătură,
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civile. Fond Scaunul TREISCAUNE, nr.1 0/1770, original, limba latină,
semnăturăm, sigiliu.
12. (1900), Harta graniţei TRANSILVANIEI cu MOLDOVA. Fond
familial VAJNA din PAVA, dos.19

Anexa 2
Instrucţiunile trimise de către ministrul de Externe, Dimitrie Ghica,
comisarului Panait Donici, unul dintre membrii comisiei mixte, la data de 6
iunie 1869

"Ministerul Afacerilor Străine către Domnul P. Donici delegat în
Comisiunea mixtă instituită pentru delimitarea frontierei între România şi
Austro-Ungaria
Nr. 4124
Bucureşti, 6 iunie 1869
Domnul meu,
Frontiera României dinspre Imperiul Austro-Ungar astfel precum este
statornicită prin tratate, nefiind demarcată prin cursul vreun fluviu sau prin alte
semne naturale nici prin vreun şir de semne artificiale, ci numai prin actele
hotarnice anexate la tratate, a dat adeseori loc la nenumărate contestaţiuni
vătămătoare nu numai liniştii posesiunii a proprietarilor limitrofi dar şi armoniei
ce Guvernul Român doreşte a întreţine cu guvernul vecinului Imperiu AustroUngar, singurul mijloc spre a se pune capăt unei aşa stări de lucruri era de
marcare a frontierei conform stipulaţiilor tratatelor într-un mod continuu cu
semne de hotar incontestabile. O asemenea lucrare deşi dorită de mult timp de
ambele guverne vecine, totuşi nu s-a putut efectua până acum din osebite cauze
între care găsesc cu cale a vă menţiona următoarele:
Mai toate comisiunile internaţionale rânduite după timp nu au avut de
scop demarcarea frontierei în toată întinderea, ci nu mai oarecare rectificări
izolate pe la unele puncte pe unde se iviseră reclamaţiuni de încălcări astfel
chiar şi când acele comisiuni ajungeau a restabili frontierele călcate în unele
puncte, reclamaţiile nu întârziau a se ivi din nou în altele pe unde se făceau
călcări noi.
Cel mai adesori însă, asemenea comisiuni nu ajungeau decât a constata
pretenţiile reciproce fără a putea restabili frontiera călcată şi fără a da vreun
rezultat reclamaţiilor ivite. Comisiunea rânduită la 1839 avea asemenea de scop
numai oarecare rectificări izolate pe la unele puncte ale frontierei atât dincoace
cât şi dincolo de Milcov. Pentru partea de dincoace de Milcov acea comisiune
n-a dat nici un rezultat din cauză că comisarii României nu au fost admişi decât
pentru a da explicaţiuni, rară a li se recunoaşte dreptul de a participa direct la
476
https://biblioteca-digitala.ro

"Acta Bacoviensia" - Anuarul Arhivelor Naţionale

Bacău,

nr. XIV /2019

lucrările

ei iar pentru partea de dincolo de Milcov comisiunea a mărginit
sale numai la unele puncte unde a şi restabilit frontierele călcate,
lăsând necercetate multe alte reclamaţiuni care au rămas neîmpăcate. Din cele
aici menţionate, reclamaţiile de călcări sporind necontenit , a ajuns în fine a se
simţi din ambele părţi trebuinţa unei demarcări continue a frontierei pe toate
întinderea în care scop s-a şi rânduit comisiunea în care dumneavoastră sunteţi
însărcinaţi a susţine drepturile Statului Român şi la lucrare veţi avea a vă
povăţui de următoarele instrucţiuni:
1. Tratatul de la 4 august 1791 încheiat la Şiştov între Imperiul Austriei şi
între Sublima Poartă dimpreună cu convenţiunea încheiată la aceeaşi dată
consacră principiul de a se stabili vechile frontiere între Imperiul Austriei şi
între Principatele Moldova şi Valahia iar apoi hotămicia din 1792 făcută de
comisiunea rânduită conform stipulaţiunilor tratatului de la Şiştov fixează acele
hotare într-un mod precis.
Aceste acte care formează punctul de plecare a lucrării ce sunteţi chemat a
face, vi se comunică în copii legalizate. Din cuprinderea acestor acte şi din
examinarea reclamaţiilor de călcări precum şi din lucrările comisiunilor
rânduite după timp pentru restabilirea frontierelor călcate, veţi putea să vă
convinge că neînţelegerile sunt de două specii:
1. Hotăranicia de la 1792 nefiind însoţită de hartă şi marginindu-se numai
în indicarea liniei de frontieră prin numirea locurilor, a pâraielor şi a munţilor
pe unde trece acea linie de unde acele indicaţiuni ale hotărniciei, pe la unele
locuri putând fi interpretate în două sau mai multe moduri au dat loc la călcări şi
reclamaţiuni susţinute din ambele părţi, tot cu acelaşi act de hotămicie.
2. Pe la alte locuri călcările sunt făcute după timp fără niciun cuvânt
contra actelor hotarnice şi numai pentru că astfel au apucat a se cunoaşte
stăpânirea de pe atunci când locurile călcate fiind de puţină valoare, călcarea lor
n-a dat loc la reclamaţiuni imediate.
Călcările de natura acestor din urmă vor trebui a înceta de îndată ce
comisiunea va recunoaşte că ele nu sunt vizate decât pe uz fiindcă în asemenea
materie nu există prescripţie cât pentru călcările de natura celor dintâi spre a-l
putea da adevărata soluţiune,veţi avea recurs atât la vechile acte de hotămicie
ale Principatelor despre Transilvania cât şi la orice documente a proprietăţilor
limitrofe şi chiar la mărturia locuitorilor cunoscători de vechile Hotare.
Il. Atât tratatul şi convenţiunea de la Şiştov cât şi hotărârea comisiunii din
1792 se raportă numai la frontiera României dinspre Transilvania; în ce priveşte
frontiera dinspre Bucovina veţi trebui a vă povăţui de hotărnicia din 1779,
încheiată în urma cedării Bucovinei după care vi se comunica asemenea copie
cercetările

legalizată.

III. Cu titlu de instrucţiuni pentru a vă servi la interpretarea hotămiciilor
din 1799 şi 1792 vi se comunică două exemplare de hartă veche, una este harta
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Moldovei făcută în 1769 de Statul Major al oştirii ruseşti şi alte este harta
Moldovei şi a Valahiei din 1781 .
IV. Deşi comisiunea din 1839 nu a produs rezultatele la care ambele state
vecine erau în drept a se aştepta, totuşi lucrările ei vor fi de mare folos
comisiunii dumneavoastră atât pentru a servi la demarcarea frontierei conform
soluţiunii date atunci la unele din puncte ce au fost examinate pe partea
frontierei de dincolo de Milcov cât şi pentru a se examina şi hotărî acum toate
reclamaţiile rămase atunci nehotărâte.
În acest scop, vi se comunică hărţile unui număr de 13 puncte pe unde
s-au ivit reclamaţii de călcări, din care 7 au şi fost hotărâte de aceea comisiune.
V. Obiectul principal ce a dat loc la necontenite reclamaţiuni a fost mai cu
seamă călcările făcute proprietăţilor limitrofe.
Drept aceea, comisiunea dumneavoastră va trebui a examina cu cea mai
mare atenţiune toate acele reclamaţiuni atât pentru a se pune în stăpânirea
locurilor călcate pe adevăraţii lor proprietari cât şi pentru a restabili adevărata
frontieră a ţării. În acest scop s-a dat ordin autorităţilor respective a vesti
proprietarii limitrofi pentru a formula reclamaţiile lor şi a sta gata cu toate
documentele ce ar putea să posede spre a le prezenta comisiunii când va ajunge
cu lucrările sale în acea localitate.
Tot în acest scop, administraţiunea domeniilor statului şi aceea a
spitalelor au fost înştiinţate a pune la dispoziţia comisiei dumneavoastră toate
documentele şi hărţile ce ar fi de natură a înlesni lucrările ei, comisiunea din
care faceţi parte având drept scop pe de o parte a respinge încălcările făcute iar
pe de alta a demarca frontiera într-un mod continuu şi incontestabil, apoi după
ce veţi însemna în anume protocoale toate constatările şi rectificările făcute de
comisiune va trebui a se ridica planul general al întregii linii de frontieră, ataşat
pe cât se poate la harta generală a ţării şi veţi lua măsuri pentru a se demarca
frontiera prin şanţuri, construcţii sau alte semne de hotar şi s-ar găsi mai
potrivite şi care vor trebui ar fi însemnate pe hartă şi menţionate în actele
hotamice ce veţi întocmi pentru toate părţile de frontieră pe unde comisiunea ar
ajunge la comună înţelegere pentru linia frontierei, demarcarea acesteia se va
face imediat după încheierea actelor hotamice.
7. Linia frontierei va trebui să întrunească condiţiunile cerute pentru
libera circulaţie a păzitori păzitorilor şi impiegaţilor vamali şi pentru aşezarea
pichetelor de pază.
Drumurile sau cărările de circulare a păzitorilor vor trebui pe cât se va
putea să coincidă cu linia frontierei şi numai pe unde această coincidenţă ar fi
cu neputinţă din cauza munţilor, pe la aşa locuri numai se va tolera deschiderea
drumurilor pentru liniei frontierei însă cu condiţiunea expresă ca drumurile de
pe teritoriul român să nu servească în niciun caz vameşilor Imperiului vecin şi
viceversa.
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Oricum ar fi stabilite asemenea căi de circulare, ele vor trebui a fi cu
marcate pe hartă şi menţionate în actele hotarnice ce comisiunea va
întocmi. În timpul iernii, circularea păzitorilor pe linia frontierei fiind
imposibilă în partea munţilor, administraţiunea este nevoită a tolera strămutarea
cordonului de pază pe alte linii stabilite pe la locuri mai adăpostite, această
urmare a dat adeseori loc de călcări din partea vecinilor noştri, de aceea atrag
toată atenţiunea dumneavoastră asupra acestei împrejurări şi vă îndemn a studia
ambele drumuri de circulare şi a însemna locurile pe unde ar urma a se face
pichet de pază în mod definitiv spre a nu se mai strămuta precum s-a urmat
până acum. Veţi studia totodată mijloacele cele mai avantajoase pentru
asemenea construcţii şi prin relaţiuni speciale veţi pune guvernul în poziţie a
îndeplini o trebuinţă cerută de cele mai mari interese ale statului.
8. Punctele de trecătoare între România şi Imperiul vecin, astăzi în fiinţă,
sunt stabilite prin comună înţelegere între ambele Guverne după exigenţele
Comerţului; din punctul de vedere comercial, numărul acestor trecători nu poate
fi vătămător oricât de mare ar fi el însă din punctul de vedere al interesului
fiscal şi al pazei vamale, numărul lor trebuie limitat la strictul necesar.
Povăţuindu-vă de aceste principii, în unire cu comisarii Imperiului vecin
veţi clasa toate trecătorile existente după importanţa lor şi veţi propune
Guvernului deschiderea altora noi ce ar fi ceruteneapărat şi suprimarea celor ce
s-ar găsi nefolositoare arătând la fiecare întocmirile necesare găsite de cuviinţă
a se face.
9. Lucrarea delimitării frontierei fiind pusă în atribuţiunile Ministerului de
Externe apoi pentru toate dezlegările ce a-ţi avea a cere Guvernului veţi
corespunde cu acest minister.
Primiţi etc.
semnat Ministru Dimitrie Ghica 17
şeful Diviziunii M. Mitilincu
atenţiune

Anexa3
Raportul final al Comisarilor Români din Comisia mixtă,
sub semnătura lui Costache Negri, Întocmit la Braşov În septembrie 1869
Braşov, septembrie 1869
Domnule Ministru,
Comisiunea însărcinată de dumneavoastră cu studiul şi demarcarea
fruntariei despre Imperiul Austro-Ungariei vine prin organul subscrisului a vă

Dimitrie Ghica, ministru de externe între 16.11.1868 - 26.08.1869, fiind şi preşedintele
Consiliului de Miniştri
17
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da seama de lucrările sale în campania anului curent. Îndată după întrunirea sa,
comisiunea s-a ocupat cu examinarea actelor şi documentelor atingătoare de
demarcarea fruntariei sperând că pe la jumătatea lui iunie va putea a se întruni
cu Comisarii Imperiali precum se anunţase Guvernului Român din partea
Guvernului Imperial; la acel termen însă propunându-se de Guvernul Imperial o
nouă prelungire până la jumătatea lui iulie, comisiunea română a primit ordinul
dumneavoastră a începe o lucrare de studii pe fruntarie începând de la Dunăre,
lucrare pe care după o lună Comisia a trebuit a o întrerupe pentru a merge la
Braşov unde întrunindu-se la 31 august cu Comisarii Imperiali, a făcut un
început de lucrare pe teren de la locul numit Vama Buzăului până aproape de
fostul hotar al Moldovei; prin urmare comisiunea vine a vă da seama acum de
următoarele lucrări ce a fost chemată a face, şi anume: 1. studiul actelor şi al
documentelor; 2. studiul pe teren al unei părţi a fruntariei începând de la Dunăre;
3. lucrarea comisiei mixte.
Comisiunea a început studiul pregătitor prin acela al actelor internaţionale
privitoare la fruntaria ţării despre Austria. Cel mai din urmă act de această
natură este acela al reambulării fruntariei făcut de o anume comisiune, rânduită
din partea guvernelor Austriei şi Turciei la 1792 , în urma tratatului de la Şiştov
din 1791. Acest act nu este, precum am zis, decât reambularea fruntariei,
fiindcă demarcarea se făcuse deja de o altă comisiune rânduită de aceleaşi două
puteri în anul 1741 în urma tratatului de la Belgrad din 1739. Pentru a vă putea
prezenta lucrul în toată claritatea, este de neapărat a retrograda cu examinarea
actelor până la Tratatul de la Karlowitz din 1699; însă, mai întâi, în permit a
atrage atenţiunea asupra unui aspect de mare importanţă; acesta este că în toate
tratatele şi convenţiile ce s-au urmat, Guvernul României mai bine a zice
guvernul fostelor Principate Moldova şi Valahia, n-a luat nici o parte. Actele ce
examinăm Guvernul Român nu numai că nu le posedă în original, dar nici copii
legalizate de pe ele nu are. Chiar însuşi actul de reambulare din 1792, care este
cel mai modem, nu se găseşte decât prin colecţii imprimate, şi încă cu oarecare
modificări. Cât pentru protocoalele şi hărţile ce însoţesc aceste osebite acte, şi
care ar putea aduce o mare lumină în dezbaterea chestiei, ele lipsesc cu totul.
Cu toate acestea, iată cum se prezintă istoricul fruntariei de la Pacea de la
Karlowitz până la 1792.
La 1699, prin Tratatul de la Karlowitz, Imperiul Austriei lasă Porţii
Otomane Banatul Timişoarei, rămânând Transilvania, ca mai înainte, a Austriei.
Atât Transilvania cât şi Banatul conservă vechile lor limite. Iată stipulaţiile:
Tratatul de pace de la Karlowitz- 26 ianuarie 1699.
Art. 1. La Transilvanie etant presentement en la possession de l'empereur,
elle restera entre ses mains avec ses anciennes limites, c'est-â-dire, bomee de
ses propres montagnes depuis les frontieres de la Podolie le long des limites de
la Moldavie et de la Walachie, et de lâjusqu'â la riviere de Marosch.
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Art. 2. La province de Temeswar et toutes ses dependances resteront sous
l'empire ottoman. Elle conservera ses "anciennes limites, qui sont la
Transsilvanie, la Marosch et la Theysse jusqu'au Danube.
La 1718 prin Tratatul de la Passarowitz, Poarta Otomană este nevoită a
înapoia Austriei nu numai Banatul dar şi Valahia Mică până la Olt rămânând
Moldova şi Valahia cu vechile limite şi anume :
Art. 1. La Moldavie et la Wallachie conserveront leurs anciennes limites.
La partie de la Wallachie, situee en de~ţa de la riviere d'Aluta, avec la forteresse
de Temeswar, restera entre les mains de l'empereur, suivant le fondement de la
paix utipossi' detis, de maniere que la rive occidentale de la dite riviere
appartiendra a l'empereur des Romains , la rive orientale a l'empereur des
Ottomans. La riviere d'Aluta depuis l'endroit ou la riviere de la Transylvanie
jusqu'a son entree dans le Danube, dela le Danube jusqu'a l'endroit ou la riviere
de Timok se decharge dans ce fleuve, serviront de limites entre les deux
empires.
Art. 20. Ce traite durera vingt-quatre annees lunaires, a l'expiration
desquelles, ou meme plutot, il sera libre aux deux parties de prolonger la paix,
si elles le jugent apropos.
La 1739, prin Tratatul de la Belgrad, Austria inapoiaza Turciei Valahia
Mică. În acel tratat se stipulează:
Art. 4. L'empereur cede a la Porte Ottomane toute la Wallachie
autrichienne. Le fort de Perichan, construit par l'empereur dans cette province,
sera demoli, et ne pourra plus etre retabli par la Porte.
Art. 13. Il sera nomme de part et d'autre des commissaires experts, dans
l'espace d'un mois, pour distinguer et determiner, par des bornes et signes
manifestes, les limites designees dans les articles precedens.
La 1775, după Pacea de la Kainargi, Poarta Otomană fiind obosită de
Războiul ce avusese cu Rusia, Austria profită de ce avea cu Rusia care nu
apucase încă a evacua Moldova, şi pretinde Bucovina. Rusia o lasă a o ocupa şi
Poarta, ca să nu se strice cu Austria, i-o cedă, încheind cele trei convenţii din
1775, 1776 şi 1777.
Mai înainte de a ajunge la Tratatul de la Şiştov, îmi permit a atrage
atenţiunea asupra deosebitelor stipulaţii mai sus citate,din care rezultă clar că în
toate cedările şi înapoierile Banatului şi Valahiei Mici, aceste ţări rămân cu
fruntariile lor, prin urmare după Pacea de la Belgrad, atât Moldova cât şi
V al ahia urmau să rămâie în vechile lor fruntarii. Aceasta însă nu s-a făcut.
Comisiunea rânduită atunci pentru demarcare a însemnat alte hotare în locul
celor vechi. Acea comisiune a fost în neştiinţă de hotarele Valahiei mici, fiindcă
de la 1699 până la 1739, în curs de 40 de ani, limita între Banat şi Valahia era
suprimată fiind aceeaşi stăpânire pe ambele ţări: mai întâi cea otomană, apoi cea
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austriacă; acea comisie însemnând alte hotare în loc de adevăratele vechi hotare
conform glăsuirii tratatului, n-a făcut decât o greşeală.
Vechile hotare în această parte sunt statornicite printr-un act anterior,
încheiat la 1520 între Radu Basarab şi între Ianoş craiul Ungariei 18 prin care act
se arată anume munţii şi râurile pe unde trece hotarul de la Olt până la Raşova,
acea linie este însemnată pe alăturata hartă cu linie roşie. Comisiunea de atunci,
pentru a se conforma stipulaţiilor articolului 4 din tratatul de la Belgrad, trebuia
a avea în vedere acest act şi a-1 aplica; ea însă a însemnat alte hotare noi care
merg precum se arată în harta alăturată cu culoarea albastră. De la Olt în sus,
hotarul Valahiei şi al Moldovei dinspre Transilvania sunt munţii, precum se
zice în articolul 1 al tratatului de la Karlowitz: "ses anciennes limites, c'est-âdire, borne de ses proper smontagnes ... ".
Deci, când limita unei ţări se statomiceşte a fi proprii munţi, rară osebire
se înţelege culmea munţilor. Aceasta se şi vede urmat prin actul din 1520 de la
Olt până la Gârla Albă. Asemenea se văd păzite aceleaşi principii pe toată
frontiera, de la Olt până la Buzău, iar de acolo înainte, deşi coama munţilor este
continuă, totuşi ea a fost părăsită, şi comisiunea din 1741 a demarcate o altă
frontieră lipsită cu totul de orice principii. Vorbind despre lucrarea comisiunii
din 1741, nu putem trece cu vederea că actul definitiv al acestei comisiuni nu
s'a putut găsi decât pentru o parte a ţării, până la fruntaria Moldovei, şi aceasta
într'o traducere publicată în Historia României de fraţii Tunusli, din româneşte
în greceşte, şi apoi iară tradus în româneşte, ceea ce face ca numirile sunt toate
greşite. Comisia le'a rectificat, de la Dunăre până la râul Jiul, şi de la Vama
Buzăului până la Muntele Bălescu, pe unde a lucrat; iar restul este plin de
greşeli. Pe lângă aceasta este de neapărat a se vedea şi Convenţia din 2 martie
1741 şi protocoalele ce s-au încheiat de comisiunea din 1741, în care poate să se
găsească cuvintele pentru care s-a părăsit fruntaria veche adică coama munţilor
şi s-a adoptat aceasta contra stipulaţiunilor precise ale tratatului.
Comisiunea crede că este de neapărat a se cere aceste acte de la arhiva
Porţii Otomane. Până atunci ea a crezut util a alătura pe lângă acest raport o
copie de pe această hotămicie, pe partea fruntariei ce ea a parcurs şi unde a
putut rectifica numirile. Oricum fie, hotămicia din 1741 este făcută contra
stipulaţiunilor tratatului de la Belgrad pe o mare întindere a hot ... , , iar mai cu
seamă începând de la Dunăre până la Muntele Cupinul, în care întindere se
cuprinde un însemnat număr de sate, Băile Hercul numite astăzi Mehadia şi
oraşul Mehadia Veche, capitala judeţului Mehedinţi. Tot cu această ocaziune s-a
restituit din teritoriul României toate părţile cuprinse între linia roşie şi cea
galbenă. După 50 de ani de la această delimitare, încheindu-se Tratatul de la
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Şiştov, se rânduite din nou comisiune pentru reambularea frontierei, care
comisiune a dat actul din 1792.
Iată stipulaţiunile Tratatului de la Şiştov din 1791:
Art. 6. D'abord, apres l'echange des rectifications l'on procedera de part et
d'autre aux evacuations et respectivement a la reprise de toutes les conquetes
quelconques ainsi qu'au retablissment des anciennes limites des deux empires
dans la delais fixer ci-apres.
Şi prin convenţiunea separată dintre aceiaşi încheiată tot la Şiştov se zice:
En consequence de quoi la Sublime Porte concente que la bourg et terrain du
vieux Orsowa jusqu'a la Czema reste et demeure dans la possesion et la
souveranite de la Cour Imperiale de facon que la Czema fasse de ce cote
desormais et a perpetuite la frontiere de la Monarchie Autrichienne.
Din cele mai sus zise, rezultă că după Tratatul de la Belgrad urma a
restabili vechile fruntarii, asemenea stipulează şi Tratatul de la Şiştov; însă
comisiunea rânduită în urmarea articolului 6 al tratatului, nu numai nu a
restabilit vechile fruntarii, dar încă au călcat şi pe cele făcute în anul 1741,
precum se vede pe alăturata hartă, în care linia albastră arată hotarul din 1741 şi
cea galbenă a hotămiciei din 1792. Prin aceste călcări succesive ale teritoriului
ţării, s-au răşluit 19 şi mare parte din proprietăţile teritoriale vecine cu fruntaria
şi, lucru nepomenit în istoria timpurilor moderne, s-au deposedat comune
întregi de proprietatea lor, fără nicio despăgubire. Într-adevăr, chiar dacă se
admite că puterile contractante era în drept de a stabili fruntaria precum a
stabilit-o osebitele comisiunii, chiar dacă ar fi acea frontarie cu glăsuirea
tratatelor, tot ce se putea cere de la proprietăţile care cădeau dincolo de acea
fruntarie era ca pe viitor să fie supuse legilor Imperiului Austriei şi se plătească
impozitele, dar niciodată să se ia acele proprietăţi şi să se declare domenii
imperiale, cum s-a făcut deposedând, precum am zis, comune întregi de avutul
lor.
Astfel se prezintă chestiunea fruntariilor române despre Austria din actele
încheiate între Poarta Otomană şi Imperiul Austriac: pe de o parte se ia
Bucovina fără niciun cuvânt; pe de altă parte, pe când însă şi tratatele acelor
puteri stipulează a se restabili vechile fruntarii, se răşluiesc cele mai bogate
părţi ale acelor hotare, şi ce este mai mult, se înseamnă de fruntarii linii
imposibil de apărat din punctul de vedere strategic.
Pe lângă acestea, România, care n-a subscris la niciuna din aceste călcări,
nu posedă niciunul din acele acte, nici măcar copii legalizate de pe ele. În faţa
unei aşa stări de lucruri, comisiunea a fost fericită de a afla un mijloc de a
salvgarda drepturile ţării în rezerva ce dumneavoastră ne-aţi ordonat a face,
aceea adică de a nu admite Convenţia din 1792 decât numai pe unde ea coincide
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cu vechile fruntarii, şi a rezerva dreptul Guvernului de a revendica vechile
hotare ori pe unde ele ar fi călcate, care rezervă s-au şi făcut de comisiune chiar
în cel dintâi protocol ce s-a încheiat de comisiunea mixtă.
După studiul actelor internaţionale, comisiunea s-a întrunit şi examinat o
parte din hotămiciile proprietăţilor statului vecine cu fruntaria. Rezultatul
cercetărilor sale a rămas în astă privinţă cu totul incomplet din următoarele
cauze:
1. Mai toate proprietăţile statului limitrofe cu fruntaria sunt de hotarnice
sau ocolnice desluşite; cele mai multe se marginesc a enumera trupurile de
moşii din care se compun, fără a arăta liniile şi punctele prin care se mărginesc
acele trupuri.
2. Când se arată oarecare numiri în acele hotarnice, din lipsă de hărţi nu se
poate, din cabinet, a se şti dacă acele numiri sunt înăuntrul sau în afară de
hotarele actuale ale ţării.
3. Deşi s-au cerut acele documente îndată după întrunirea comisiunii,
totuşi numai o mică parte s-au primit înainte de plecarea comisiunii la faţa
locului, şi din cele ce s-au adresat în urma plecării sale, nu s-au putut examina
decât acele ce cădeau în direcţia punctelor ce a avut ocazie a examina pe teren.
Astfel, rămâne a se face în timpul iernii examenul, înregistrarea şi
clasarea documentelor ce se vor găsi între acele ce posedă statul.
Dintre documentele proprietarilor vecini cu fruntaria nu s-au examinat
asemenea decât vreo câteva care s-au prezentat comisiunii în faţa locului,
fiindcă de la nici unii nu s-a trimis comisiunii copii de pe ale lor acte, precum să
cerut.
Comisiunea nu îşi poate da nicio seamă de indiferenţa şi putem a zice
nepăsarea cu care proprietarii limitrofi s-au arătat în astă privire, şi crede de a sa
datorie a adăuga rugămintea să binevoiţi, Domnule Ministru, a lua noi dispoziţii
pentru a strânge copii de pe asemenea documente, spre a putea fi examinate şi
clasate din timpul cuvenit.
Atât despre documentele statului, cât şi despre acele private care s-au
examinat de comisiune, vom arăta rezultatul mai jos, cu ocazia dării de seamă a
lucrărilor făcute pe teren.
Studiul pregătitor pe teren s-a făcut pe partea fruntariei de la Dunăre până
la râul Jiul românesc. Aceste studii se găsesc detaliate în jurnalul ţinut de
comisiune şi care se alătură pe lângă acest raport, şi într-o schiţă de harta
cuprinzătoare de toate variaţiunile terenului, cursurile apelor şi numirea
localităţilor traversate de linia fruntariei, precum şi 3 linii de fruntarii şi anume:
linia fruntariei de pe demarcarea din 1741, culoarea albastră; linia fruntariei de
pe reambularea din 1792, culoarea galbenă; linia fruntariei aşa cum se observă
astăzi, culoarea neagră.
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nu s-a putut alătura pe lângă acest raport nefiind încă
ceea ce a rămas a se face de domnul inginer Copetinski care a fost
ataşat pe lângă comisiune şi la care se află minuta acelei schiţe precum s-a
redactat de comisiune.
Acum deodată se alătură pe lângă acest raport harta generală a ţării, pe
care se văd însemnate acele linii de osebite hotare. Lucrările comisiunii
întinzându-se numai până la râul Jiul românesc, linia roşie - însemnarea
hotarului de pe actul din 1520 - este aprobată de comisie numai până la acest
punct. Mai încolo ea s-a tras numai după o oarecare indicaţiuni luate din
raporturile subprefecţilor, şi trebuie a fi verificată de comisiune în campania
viitoare.
Documentele moşiei Bresniţa, confruntate de comisiune în faţa locului,
deşi dovedesc până la oarecare grad dreptul de stăpânire peste apa Bahna sau
Vodiţa mare, adică asupra dealului ce se află astăzi în Banat, şi care se numeşte
Alionul, însă aceste documente nu rostesc clar punctele sau liniile de ocolniţe,
ci numai trupurile de moşii; de unde rezultă nedumerire până la locul numit
Meterezul lui Tudoran. De acolo înainte hrisovul lui Antonie Vodă din 16 ....
rosteşte lămurit că hotarul se coboară în apa Cema din sus de Băile calde
numite Herculesbad, sau Mehadia. Comisiunea a constatat că această moşie,
astăzi a statului, este călcată mai întâi de la sus numitul Tudoran- meterez până
în Cema şi până în marginea din sus a hotarului unde se întâlneşte cu moşia
Negruşenilor. Cât priveşte hotarul acestei moşii Bresniţa, de la TudoranMeterez spre Dunăre, comisiunea s-a putut convinge din documentele şi din
reclamaţiile şi arătările locuitorilor că stăpânirea se întindea negreşit până pe
coama dealului Alionul, dar a rămas la îndoială dacă această stăpânire se
întindea şi peste deal până în Cema sau dacă ea era a comunei Tuferile, aşezată
în acea parte. Aceasta însă nu invalidează în nimic hotarul ţării din 1520, şi
numai ar proba întinderea moşiei Tuferilor de la muchia Alionului până în
Cema, făcând parte şi aceasta dimpreună cu satul Tuferilor tot din teritoriul
României.
Mai încolo comisiunea a primit reclamaţiunea locuitorilor Podeni,
Măculeştii din Gomoviţa şi Sitarii din Gomeşti, care au prezentat comisiunii
hotamice şi hrisoave vechi, arătate în jurnalul comisiunii, şi care probau dreptul
lor de stăpânire până în apa Cemei. Asemenea locuitorii Gomoviceni au
prezentat un hrisov al lui Ioan Basarab Voievod din 1767, care proba dreptul lor
de stăpânire până în Cema.
Toate aceste călcări s-au făcut prin hotămicia din 1741, însă locuitorii au
stăpânit până la anul 1841, precum dovedeşte hotămicia locuitorilor Măculeşti,
făcută de autorităţile Române în 1803, şi ordinul judecătoriei de Mehedinţi
numărul 2961 din 1841, pentru răzorirea acestor moşneni cu Sitarii din
Gomeşti. Comisiunea ia act de aceste reclamaţiuni şi cred că este timp a se lua
copiată,
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ca nu cumva prin prescripţie să ajungă, atât statul pentru
cât şi acestei comune, a-şi pierde dreptul de stăpânire.
Asemenea au fost călcaţi, tot prin hotărnicia din 1741, şi locuitorii din
comuna Isverna şi acei din comuna Obârşia, care reclamă locurile lor peste
Cerna, arătând că ei au stăpânit, până în 1840, munţii Opleşata până în Mlăci.
Aceşti munţi Opleşata s-au dăruit în urmă de Împăratul unor locuitori numiţi
Filipeşti, care s'au mutat din satul Isverna aflător în România peste Cerna în
Domasnia.
Călcările făcute în urmă prin reambularea din 1792, au provocat
însemnate reclamaţii tot din partea aceloraşi sate, iar mai cu osebire din partea
locuitorilor Prejneni cărora prin acea reambulare de la 1792, li s-a luat
triunghiul ce se arată pe harta între Cerna şi Ţezna, care era hotarul înainte de
1792 şi linia trasă cu culoare galbenă care s-a făcut hotar la 1792. În fine, chiar
şi hotarul tras la 1792 este călcat în mai multe locuri pe partea de la Dunăre
până la Cerna. Iată reclamaţiile ce s-au întâmpinat de comisie: mai întâi la
Vârciorova, cu construcţia podului peste Bahna şi a unui capăt de şosea de
partea cealaltă s-a forţat apa a-şi abate cursuri spre malul stâng, şi astfel astăzi
cursul este mai spre România; de unde rezultă o însemnată parte de loc, ca de
100 de m lăţime, care astăzi rămânând dincolo de cursul apei se stăpâneşte de
austrieci. Tot aici este reclamaţia românilor pentru şesuleţul ce se numeşte
neutru prin Tratatul de la Şiştov, dar care astăzi se coseşte de austrieci în unire
cu turcii din insula Orşova Veche. Deci românii reclamă cel puţin partea lor la
acest profit.
Celelalte călcări sunt mai sus de punctul numit Tudoran Meterez; ele sunt
arătate în jurnal şi în schiţa de hartă, însă nu se pot vedea pe harta ce însoţeşte
acest raport; destul că ele încep de deasupra Predealului şi merg până la Ţezna.
Prin aceste călcări au suferit toateacele comune, şi anume: Negruşeni, Podeni,
Măculeştii Gorneşti, Sitarii Gorneşti şi Gornovicenii. Acestora din urmă, pe
lângă celelalte suferinţe anterioare, apoi învoindu-se austriecilor a-şi deschide
drum pe coasta muntelui Ilineţul sau Peliniţa, fiindcă nu puteau trece pe vârful
lui, conform cu reambularea din 1792, patrula lor a oprit şi opreşte şi astăzi pe
locuitori a-şi căuta de pământurile ce cad acum peste acel drum.
În tot cursul Cernei până la Gura Craioviţei şi de acolo până la Izvorul lui
Dragomir, comisia nu a mai primit nici o reclamaţie; iar aici dacă se va lua de
bază hotămicia din 1792, apoi reclamaţia nu se poate susţine, precum se arată în
jurnalul comisiei. În fine de la Izvorul lui Dragomir până la râul Jiu românesc
nu sunt reclamaţii, fiindcă hotarul urmează culmea munţilor, iar la Jiu s-a
prezentat reclamaţia locuitorilor Costeni, sprijinită de hrisovul lui Gavril Vodă
Movilă din 1508, asupra muntelui Slăvciul care justifică hotărnicia din 1520,
trasă cu linie roşie pe hartă. Asemenea s-a văzut aici şi nedumerirea relativă la
Piatra Albă şi Valea Seacă, arătate pe larg în jurnal.
în

consideraţie
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lungi întârzieri, comisiunea Austro-Ungară s-a întrunit la Kronstadt
n.n.) unde, conform ordinului dumneavoastră, a mers şi comisiunea
românească, şi la 31 august stil vechi întrunindu-se cu comisarii imperiali, a
ţinut întâia şedinţă, pentru care s-a încheiat Protocolul numărul 1, alăturat aci în
original.
În acest protocol comisiunea română a arătat cum, şi din care parte au
venit întârzierile; apoi după stăruinţa comisarilor imperiali, cu toate că nu se
luase din partea noastră măsurile cuvenite pentru înştiinţarea celor interesaţi,
totuşi ca să nu li se lase cuvânt că noi am fi cauza întârzierilor, am primit a se
începe lucrarea de la Muntele Tătarul. În acest protocol, comisarii români au
făcut expresa rezervă a Guvernului român pentru a revendica vechile hotare ale
ţării când s-ar găsi că ele au fost călcate prin Convenţia de la 1792. Lucrarea pe
teren este constatată în Protocolul numărul 3, însoţit de o hartă în care s-a tras
cu roşu hotarul după actul din 1792. Începând de la muntele Tătarul Mare,
hotarul s-a găsit conform glăsuirii acelui act până în apa Buzău, şi apoi această
apă până la Cheia Buzăului, unde s-au întâmplat neînţelegeri în cursul verii
acestui an. Comisarii imperiali au fost siliţi să recunoască că după actul din
1792, hotarul nu numai că nu trebuie a fi dat mai jos de unde se află astăzi, ba
încă el trebuie a se ridica pe coama munţilor, adică mult mai sus. Cu toate
acestea comisarii imperiali au întârziat a restabili hotarul conform actului, şi au
propus a se lua de hotar pârâul Hezzag, precum se arată în hartă. Comisia
română a rămas în hotărârea de a se restabili hotarul conform actului din 1792
fără a intra în cercetarea drepturilor proprietăţii, care, dacă hotarul rămâne
conform actului de la 1792, apoi tribunalul român va hotărî. O asemenea
călcare s-a găsit şi de la râul Bâsca în sus, alăturea cu pârâul Paţac sau Pentac
care se arată iarăşi în harta.
Aci trebuie să mărturisim că hotarul, precum este tras cu roşu conform
actului de la 1792, nu poate a nu da loc la călcări, linia nefiind nici pe muchia
dealului nici pe cursul pârâului Pentac,ci pe coastă. Aceasta este atât de
adevărat încât astăzi, şi de mult timp înainte, hotarul s-au păzit pe pârâu. Pe
lângă acestea, partea de dincolo de pârâu fiind de mică însemnătate, s-ar putea
schimba hotarul pe pârâu, adică acolo pe unde el se păzeşte astăzi, însă mai
întâi să se recunoască proprietarului dreptul de stăpânire. Opinia noastră este că
Guvernul român să ceară acum deodată a se aplica hotarele pe faţa pământului
conform actului din 1792, rămânând ca după terminarea întregii operaţiuni pe
toată linia, să se ia în consideraţie rectificările ce s-ar propune în osebite puncte,
mai cu seamă că asemenea rectificări nu se pot face decât prin lege. Întinderea
locului ce s-ar restitui acum ar fi cam la 1.500 de pogoane. Comisia mixtă a mai
examinat pe teren şi partea cuprinsă între muntele Bălescu şi Giurgiu, unde a
descoperit iarăşi o mare călcare, despre care au convenit şi comisarii imperiali
pentru o parte; dar fiindcă timpul ploios a silit comisiunea a se coborî fără a se
(Braşov,
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fi putut cu desăvârşire convinge, apoi nici nu am mai făcut menţiune în protocol
de această lucrare, rămânând dar se face întreagă la anul viitor.
Osebit de timpul înaintat care a început a face lucrările la munte
imposibile, noi am mai avut încă un cuvânt puternic pentru care am întrerupt
lucrarea în unire cu comisie imperială; acest cuvânt era că în adevăr la niciun
punct din câte s-au cercetat, comisiunea n-a întâmpinat pe nici unul din cei
interesaţi, afară de ajutorii subprefecţilor care veniseră cu câte un om ce se
pretindea a şti hotarele şi care adesea nu le ştia. Afară de acestea, comisiunea
n-a găsit nicio stăruinţă, niciun concurs din partea celor interesaţi; şi bănuind că
aceasta provine din cauză că nu a avut timp mai îndelungat se pregătească şi să
vină, am grăbit a întrerupe lucrarea şi a amăna pe vara viitoare când sperăm că
vom fi mai bine secondaţi.
Cu această ocaziune, permiteţi-mi, Domnule Ministru, a vă arăta că pe cât
domnii prefecţi, subprefecţi şi comandanţii grănicerilor din judeţele Mehedinţi
şi Gorj au fost zeloşi a seconda comisiunea, pe atât aceste autorităţi din judeţul
Buzău s-au arătat nepăsătoare. Din partea prefecţilor abia s-a arătat câte un
ajutor de subprefect; din partea comandanţilor nimeni. Pe lângă acestea, relaţiile
cerute prin Ministerul de Interne de la domnii prefecţi încă din primăvara
trecută. relaţi pe care prefecţii de Gorj şi Mehedinţi le au făcut atât de grabnic şi
atât de bine, de la aceste din urmă judeţe nu s-a primit nimic, încât comisiunea a
fost redusă la cele ce avea cu ea şi la conjuncturi. Este de neapărat a profita de
timpul iernii pentru a se vesti toate autorităţile, pentru a se continua şi completa
studiul documentelor proprietăţilor statului şi pentru a se întruni copii de
hotărnicii de la proprietarii limitrofi, pentru care adăugăm rugăminte, Domnule
Ministru, să chibzuiţi precum veţi socoti mai bine.
Protocoalele numărul 2 şi 5 sunt relative la întreruperea lucrărilor în anul
curent şi la continuarea lor cu succes în anul viitor, pentru care venim a vă ruga,
Domnului Ministru, să binevoiţi a face ca să se ia din timp dispoziţiile
prevăzute în protocolul numărul 5. În fine, Protocolul numărul 4 conţine
dispoziţii relative la demarcarea fruntariei, la vămi şi drumuri.
Pentru vămi, comisiunea nu a făcut decât a exprimat dorinţe, pentru care
este de nevoie ca Guvernul român să se să se înţeleagă cu cel Imperial.
Comisia, în întâia excursie, a fost însoţită de Domnul mineralog Lesseman, care
făcând mai multe excursii, îşi va prezenta osebit raportul său.
Primiţi etc.,
semnat C. Negri
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DOCUMENTE INEDITE PRIVIND COMUNITATEA
CATOLICĂ DIN SATUL GHEORGHE DOJA
Dr. Anton

COŞA

Des documents inedits
sur Ia communaute catholique de village Gheorghe Doja
Resume
L'auteur presente dans cet article quelques documents inedits sur la communaute
catholique de village Gheorghe Doja. Les documents proviennent des Archives
Nationales Bacău. Ils montrent des moments de l'organisation ecclesiastique
respectivement la construction d'eglise.
Mots ele: Gheorghe Buzdugan, Gheorghe Doja, archives, documents, Moldavie,
catholiques.

În paginile acestui material, introducem în circuitul ştiinţific câteva
documente privitoare la comunitatea catolică din satul Gheorghe Doja 1, comuna
Răcăciuni 2 , judeţul Bacău.

În perimetrul acestei aşezări băcăuane şi-a avut moşia marele magistrat
Gheorghe Buzdugan (1867-1929), prim-preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie (1924-1927) respectiv Înalt Regent al României (alături de principele
Nicolae şi patriarhul Miron Cristea) 3 între anii 1927-1929.
După trecerea în eternitate a Înaltului Regent Gheorghe Buzdugan (7
octombrie 1929)\ acesta va fi înmormântat (9 octombrie 1929) 5 în satul unde

Anton Coşa, Comunităţile catolice din judeţul Bacău, Oneşti, Editura Magic Print, 2007, p.
98-100.
2
Tezaurul Toponimie al României. Moldova, coord. Dragoş Moldovanu, voi. 1, partea a 2-a,
Bucureşti, Editura Academiei Române, 1992, p. 963-964 respectiv p. 1578-1579.
3
Fotografia reprezentându-1 pe Înaltul Regent Gheorghe Buzdugan a fost reprodusă de pe prima
pagină a revistei "Cronica politică şi parlamentară", anul 1, nr. 26, Bucureşti, 11 octombrie
1929. Foto 1. Fotografia (reprezentându-i pe regele Mihai şi pe cei trei membri ai Înaltei
Regenţe a României) a fost preluată de pe https://ziarullumina.ro/societate/historicalpatriarhulmiron-cristea-in-regenta-interbelica-7304.html. Foto 2.
4
Anton Coşa, La moartea Înaltului Regent Gheorghe Buzdugan (1867-1929), în "Sangidava"
(Anuarul Centrului Cultural Topliţa şi al Fundaţiei Culturale "Miron Cristea"), nr. 7 (XIII),
Topliţa, 2019, p 190-211.
5
A se vedea "Curierul Creştin". Organ Oficial al Diecezei de Gherla, cu un adaos neoficial,
partea neoficială, anul XI, nr. 19-20, Gherla, 1-15 octombrie 1929, p. 161-162.
1
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îşi avea moşia şi care se numea pe atunci Satu Nou6 . Se împlinesc în toamna

anului 2019, iată, nouă decenii de la acel trist moment.
Prin urmare, deloc întâmplător, această localitate (Satu Nou) va purta o
vreme (între anii 1929-1948), timp de aproape două decenii (de la moartea
Înaltului Regent al României până la instaurarea regimului comunist în
România), numele Gheorghe Buzdugan 7•
Începând cu anul 1948, noile autorităţi comuniste din România vor decide
înlocuirea numelui acestei aşezări băcăuane, astfel încât satul Gheorghe
Buzdugan va deveni satul Gheorghe Doja8 .
Având în vedere prestigioasa carieră juridică pe care a avut-o magistratul
Gheorghe Buzdugan, precum şi importanta lui activitate ca Înalt Regent al
României, ne manifestăm speranţa ca, într-un viitor cât mai apropiat, în semn de
omagiu adus acestuia, autorităţile statului să decidă ca localitatea băcăuană
unde îşi doarme somnul de veci să îi poarte din nou numele.
În ceea ce priveşte documentele alese de noi pentru publicare, datând din
prima jumătate a secolului al XX-lea, acestea provin din fondurile Arhivelor
Naţionale Bacău şi se referă la organizarea eclesiastică, mai precis la
demersurile privitoare la construirea în sat a unei noi biserici romano-catolice
de zid.
Fiind o aşezare mai nouă (fapt evidenţiat chiar de numele iniţial: "Satu
Nou"9), de mijloc de veac XIX, a fost inclusă din punct de vedere al organizării
eclesiastic în cadrul mult mai vechii Parohii Romano-Catolice Cleja (întemeiate
în anul 1793) 10 •
De altfel, multă vreme, Parohia Romana-Catolică Cleja a acoperit un
teritoriu foarte mare, ceea ce a îngreunat, în mod evident, misiunea preoţilor
parohi care au slujit în zonă. În aceste condiţii, nu ne-a mirat foarte tare faptul
că, în anul 1931, parohul de Cleja, pr. Francisc Hojden, propunea o schiţă de
reorganizare administrativ-teritorială a Parohiei Romano-Catolice Cleja,
avansând (printre altele) chiar posibilitatea ca filiala Gheorghe Buzdugan să

Tezaurul Toponimie al României. Moldova, coord. Dragoş Moldovanu, voi. I, partea I,
Editura Academiei Române, 1991, p. 462.
7
Ibidem.
8
Ibidem.
9
Pr. Iosif Gabor, Dicţionarul comunităţilor catolice din Moldova, Bacău, Editura "Conexiuni",
1996, p. 89.
10
Anton Coşa, Parohia Cleja- monografie, în "Lumina Creştinului", anul VI, nr. 8 (68), Iaşi,
1995, p. 12-13; idem, Comunităţi catolice din Moldova: Cleja, în "Carpica", XXIX, Bacău,
2000, p. 121-138; idem, Cleja. Monografie etnografică, Bucureşti, Editura SemnE, 2001, p. 3940; idem, Din istoria Parohiei Cleja, în "Iubire şi Speranţă", anul I, nr. 2, Cleja, 2001, p. 3-4;
idem, op. cit., Oneşti, 2007, p. 54-63; idem, Parohia Romana-Catolică "Sfântul Marcu" din
Cleja, Bacău, Docuprint, 2008, p. 4 respectiv p. 28.
6
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devină parohie distinctă 11 . În planul schiţat 12 se făcea referire la înfiinţarea, prin
desprinderea de la centrul parohial Cleja, a parohiilor: Somuşca - cu filialele
Valea Rea şi Cernaţi, Gheorghe Buzdugan (Satu-Nou), respectiv Răcăciuni- cu
filialele Gâşteni, Siliştea, Răstoaca, Orbeni, Sascut-Sat (Fântânele ), SascutTârg, Pânceşti şi Fundu Răcăciuni- cu filialele Ciocani, Berendeşti, Capota. În
document se consemna la un moment dat: "dacă reşedinţa parohială e Gh.
Buzdugan, atunci Valea Rea şi Cernaţi trag la Gh. Buzdugan. Dacă reşedinţa
se fixează la Răcăciuni, atunci e bine pentru Sascut, şi Valea Rea şi Cernaţi
trag la Somuşca. Răcăciuni a fi atunci în centru, între Sascut şi Gh.
Buzdugan" 13 •
Propunerile schiţate de parohul de Cleja au fost cu siguranţă cunoscute şi
de către superiorii săi de la Episcopia Romano-Catolică de Iaşi. În acest sens,
menţionăm îndemnul pe care Episcopul Mihai Robu l-a adresat (în cursul
vizitei sale canonice în Dieceza de Iaşi, întreprinse în anul 1938) 14
credincioşilor catolici din filialele Sascut, Somuşca, Fundu-Răcăciuni, anume
acela de a se îngriji de construirea caselor parohiale, (urmând a fi în curând
parohii).
În fapt însă, din motive asupra cărora nu putem insista acum, în perioada
interbelică se va înfiinţa (prin Decretul episcopal nr. 115211940 15 , emis de
Episcopul de Iaşi, Mihai Robu, pe 23 decembrie 1940) doar Parohia RomanaCatolică Fundu Răcăciuni (având filialele: "Capăta, Ciocani, Berindeşti şi
Răcăciuni" 16 ), administrată de preotul Carol Susan 17 (până atunci vicar la
Arhivele Naţionale Bacău, fond Parohia Romano-Catolică Cleja, d. 1/1929, f. 161 r.,
respectiv f. 161 v.
12
Ibidem, f. 161 v.
13
Ibidem.
14
Emanuel lmbrea, Vizita canonică În Dieceza de laşi a episcopului Mihai Robu (1938), în
"Buletin Istoric" (Revista Departamentului de Cercetare istorică al Episcopiei Romano-Catolice
de laşi), nr. 7, Iaşi, Editura "Presa Bună", 2006, p 111-138.
15
Arhivele Naţionale Bacău, fond Parohia Romano-Catolică Cleja, d. 1/1940, f. 257.
16
Ibidem.
17
Ibidem, f. 260. Pr. Carol Susan s-a născut pe 9 septembrie 1913 în satul Traian (judeţul
Neamţ). A studiat Ia Seminarul Catolic din laşi, fiind sfinţit preot Ia 24 iunie 1939. A fost vicar
parohial Ia Dărmăneşti (1939-1940), Cleja (1940-1941) şi paroh la Fundu Răcăciuni (19411949). După asaltul trupelor de Securitate româneşti asupra satului Fundu Răcăciuni (din martie
1949), generat de rezistenţa anticomunistă a credincioşilor catolici din localitate şi urmat de
uciderea de către forţele de represiune comuniste a dascălului Anton Benchea (Dănuţ Doboş,
Martiri şi mărturisitori ai Bisericii Catolice din Moldova, în "Buletin Istoric", nr. 5, Iaşi, 2004,
p. 243-244), Securitatea 1-a arestat şi pe preotul paroh Carol Susan (Dănuţ Doboş şi Sebastian
Doboş, Biserica Romana-Catolică din România În anii regimului comunist: 1948-1989, în
"Buletin Istoric", nr. 9, Iaşi, 2008, p. 197 respectiv p. 204), acesta fiind ulterior condamnat la I O
ani de închisoare, din care a executat efectiv 7 ani. După eliberare, a slujit ca vicar parohial Ia
Tămăşeni (1956), Bacău (1956-1957), din nou la Tămăşeni (1957), paroh la Valea Seacă (19571959), Oţeleni ( 1959-1962), Dărmăneşti (1962), Luizi-Călugăra (1962-1979). A murit la 18
11
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Parohia Romano-Catolică Cleja), cel care, conform decretului episcopal, urma
să îşi intre efectiv în atribuţiile de paroh după trecerea iernii, "la primăvară,
după Paşti, când va fi mai uşor ca el să se mute acolo" 18 •
Mult mai târziu se vor înfiinţa: Parohia Romana-Catolică Somuşca (prin
Decizia nr. 7586, emisă de Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti, pe 2
decembrie 1968 19, primul paroh fiind pr. Ioan Gherghina20 , numit în această
funcţie începând cu data de 1 ianuarie 196921 ), Parohia Romana-Catolică
Gheor~he Doja (în anul 1968) 22 , Parohia Romana-Catolică Sascut-Sat (în anul
1978)2 , Parohia Romana-Catolică Ciucani (în anul 1995i4, Parohia RomanaCatolică Răcăciuni (prin Decretul nr. 1069 din 25 iunie 1991, emis de
Episcopia Romano-Catolică de Iaşi, fiind iniţial plasată în administrarea
parohului de la Gheorghe Doja, mai apoi -din 1 august 2004- a celui de la
Valea Mică, "până la numirea parohului propriu" 25 , fapt care, din cauza lipsei

aprilie 1979 Ia Luizi-Călugăra, fiind înmormântat în cripta capelei din cimitirul parohial (Pr.
losifGabor, pr. Iosif Simon, Necrolog (1600-2000), Iaşi, Editura Presa Bună, 2001, p. 98).
18
Arhivele Naţionale Bacău, fond Parohia Romano-Catolică Cleja, d. l/1940, f. 257.
19
Arhiva Parohiei Romano-Catolice Somuşca, fond Documente, d. l, Activitate pastorală şi
socială, 1969, f. 18, apud Anton Coşa, Monografia satului Somuşca, Oneşti, Editura Magic
Print,20l3,p.ll7.
20
Pr. Ioan Gherghina (Farcaş) s-a născut Ia Valea Mare (comuna Faraoani) în ziua de 23 martie
1915. În anul 1929 începe cursurile Gimnaziului Franciscan din Hălăuceşti (coord. Dănuţ
Doboş, Hălăuceşti: sat de veche tradiţie cultural-religioasă, Iaşi, Editura Sapientia, 2004, p.
255-262). La 4 octombrie 1935 face profesiunea simplă la Săbăoani, tot acolo tacând şi
profesiunea solemnă, la 4 octombrie 1938. Urmează apoi studii filosofice şi teologice la
Seminarul Filosofico-Teologic Franciscan din Luizi-Călugăra (Antonei-Aurel Ilieş, Daniela
Butnaru, Anton Coşa etc., Monografia comunei Luizi-Călugăra, Roman, Editura Serafica,
2009, p. 393-411 ), localitate unde este sfinţit ca preot pe Il mai 1941. A fost vi car la Săbăoani
(1942-1946) şi Târgu Trotuş (1946-194 7), paroh la Lespezi (194 7-1959). A fost arestat de
autorităţile comuniste Ia 9 ianuarie 1959 şi condamnat Ia nouă ani de detenţie de Tribunalul
Militar din Iaşi, fiind eliberat prin graţiere în anul 1964. A avut domiciliu obligatoriu la
Buruieneşti şi Pildeşti până în 1968. A fost vicar Ia Buruieneşti (1965-1967) şi Pildeşti (19671969) şi paroh la Somuşca (1969-1980). La 31 decembrie 1980 s-a pensionat şi a stat Ia Valea
Mare, iar după 1990 s-a stabilit în Conventul din Prăjeşti, unde a murit la 21 decembrie 1998,
fiind înmormântat în cimitirul parohial din localitate (Pr. losifGabor, pr. Iosif Simon, op. cit., p.
251-252).
21
Arhiva Parohiei Romano-Catolice Somuşca, fond Documente, d. 1, Activitate pastorală şi
socială, 1969, f. 18, apud Anton Coşa, op. cit., Oneşti, 2013, p. 120.
22
Anton Coşa, op. cit., Oneşti, 2007, p. 104.
23
Ibidem, p. 173.
24
Ibidem, p. 47.
25
Arhiva Parohiei Romano-Catolice Răcăciuni, dosare de Corespondenţă, Iară an, nepaginate,
apud Anton Coşa, Parohia romana-catolică Răcăciuni, în "Buletin Istoric" (Revista
Departamentului de Cercetare istorică al Episcopiei Romano-Catolice de laşi), nr. 14, laşi,
Editura "Presa Bună", 2014, p 90.
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casei parohiale, se va produce după exact două decenii, la 15 mai 20 11 26 ),
Parohia Romana-Catolică Valea Mică (prin Decretul episcopal nr. 1498, din 1
august 2004, emis de PS Petru Gherghel, episcopul Diecezei de Iaşi 27 ), Parohia
Romana-Catolică Cleja II (în anul2006) 28 .
Izvoarele istorice atestă faptul că prima biserică din actualul sat Gheorghe
Doja a fost construită din lemn, în anul 190729 (în timpul parohului de Cleja,
Andrei Deweirdt30 ), aşezată fiind în cimitir. Această biserică romana-catolică
("din Satu Nou" 31 ) este menţionată, printre altele, în relatarea aferentă vizitei
canonice pe care a făcut-o episcopul Nicolae-Iosif Camilii, în Dieceza de Iaşi,
în anul 1907.
Biserica ridicată în anul 1907 va fi distrusă în urma unui incendiu în anul
1930, astfel încât credincioşii romana-catolici vor începe imediat (sub
oblăduirea parohului de Cleja, Francisc Hojden32 ) demersurile privind

Anton Coşa, op. cit., Oneşti, 2007, p. 219; A se vedea şi Arhiva Parohiei Romano-Catolice
dosare de Corespondenţă, fără an, nepaginate, apud Anton Coşa, loc. cit., Iaşi, 2014,
r91.
7
Arhiva Parohiei Romano-Catolice Răcăciuni, dosare de Corespondenţă, fără an, nepaginate,
~pud Anton Coşa, /o~. cit., la~i, 2014, p 91..
.
.
Anton Coşa, op. c1t., Oneşti, 2007, p. 57; Idem, op. c1t., Bacău, 2008, p. 4 respectiv p. 28.
29
Idem, op. cit., Oneşti, 2007, p. 105.
30
Pr. Andrei Deweirdt, născut pe 8 septembrie 1863 în localitatea Lokem (Belgia), a studiat în
Seminarile franciscane din Belgia, fiind sfinţit preot la 6 iulie 1900. A fost misionar în Turcia
(începând din 10 iulie 1901), iar pe 7 septembrie 1903 a venit ca misionar în România, fiind pe
rând paroh la Cleja (1905-1915), Adjudeni (1916-1917) şi Faraoani (1918-1920). În anul 1926
se reîntoarce în Misiunea din Orient, iar mai apoi în Belgia unde, la 29 octombrie 1928, trece la
cele veşnice în Spitalul Sfânta Elisabeta de lângă Bruxelles (Pr. IosifGabor, Pr. Iosif Simon, op.
cit., p. 218; Anton Coşa, op. cit., Bucureşti, 200 l, p. 40; coord. Dănuţ Doboş, Adjudeni: şase
veacuri de prezenţă catolică pe valea Siretului, Iaşi, Editura Sapientia, 2005, p. 276; Anton
Coşa, Monografia comunei Faraoani, Oneşti, Editura Magic Print, 2009, p. l 04).
31
Vizitând Parohia Romano-Catolică Cleja, episcopul Camilli notează în ziua de miercuri, 27
iunie 1907, faptul că a verificat "condicile de administraţie a bisericilor Parohiei Cleja",
consemnând aici şi biserica din "Satu Nou". A se vedea Emanuel lmbrea, Vizita canonică in
Dieceza de Iaşi a episcopului Nicolae-Iosif Camilli (1907), în "Buletin Istoric", nr. 10, Iaşi,
2009, p 72.
32
Pr. Francisc Hojden, născut pe 24 decembrie 1899 la Colomeea (Galiţia), stabilit împreună cu
părinţii săi în România, a studiat la Seminarul Catolic din Iaşi, Seminarul Catolic din Bucureşti,
Colegiul "Brignole-Salle" din Genova, fiind sfinţit preot la 6 iunie 1925. A fost vicar parohial la
Tămăşeni (doi ani) şi paroh la Bârgăuani (doi ani). Timp de mai bine de 40 de ani (1928-1970)
a fost paroh la Cleja. Concomitent, a administrat multă vreme şi Parohia vacantă Valea Seacă
(Anton Coşa, Monografia comunei Nicolae Bălcescu, Bacău, Editura Babel, 2010, p. 144). S-a
pensionat la 30 aprilie 1970, stabilindu-se la Bucureşti. Pe lângă activitatea sa ca preot, pr.
Hojden a fost un foarte bun botanist şi horticultor. La 1 august 1974 trece în lumea cealaltă,
fiind înmormântat la Cimitirul Bellu-catolic din Bucureşti (Pr. Iosif Gabor, Pr. Iosif Simon, op.
cit., p. 165; Anton Coşa, op. cit., Bucureşti, 2001, p. 40).
26
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construirea unui nou lăcaş de cult în sat, fapt care este consemnat de altfel şi în
documentele care ne-au prilejuit redactarea acestui material.
Din documentele selecţionate reiese faptul că noua biserică urma a fi
"clădită din cărămidă arsă" 33 şi plasată în sat "iar nu la cimitir unde fusese
bisericuţa cea arsă" 34 • Episcopul Diecezei Romane-Catolice de Iaşi, PS Mihai
Robu, a sfinţit piatra de temelie a acestei biserici în ziua de 8 noiembrie 193235 .
Lucrările vor evolua destul de anevoios, unele motive fiind consemnate şi în
documentele pe care le publicăm acum.
În relatarea corespunzătoare vizitei canonice pe care episcopul Mihai
Robu a efectuat-o, în anul 1938, în Dieceza de Iaşi, se menţionează, printre
altele, de "biserica din Satu Nou, aşezată frumos pe coastă, aşa că se vede de la
şoseaua naţională, este nouă, încă neterminată, începută în 1932, închinată Sf
Tereza a Pruncului Isus. E din cărămidă, cu turn în faţă. Preasfinţia sa laudă
pe locuitori pentru munca depusă până acum şi-i îndeamnă să continue, pentru
ca biserica să poată fi sfinţită anul viitor... " 36 .
Documentele consultate nu ne-au ajutat să aflăm dacă lucrările de
construcţie au fost finalizate şi dacă biserica a fost sfinţită în anul 1939. Din
păcate, doar un an mai târziu, această biserică va fi afectată foarte mult de pe
urma cutremurului din luna noiembrie 1940.
Sub îndrumarea preotului Francisc Hojden, credincioşii catolici din satul
Gheorghe Buzdugan vor reconstrui biserica, neavând însă şi "resursele necesare
reclădirii turnului" 37 . Peste ani, după înfiinţarea Parohiei Romane-Catolice
Gheorghe Doja, primul paroh - pr. Ciril Blaj ( 1968-1975)38 - obţine pentru
biserică o autorizaţie de "reparaţie capitală cu drept de extindere", iar "cu
ocazia acestor lucrări" 39 (care s-au întins între anii 1970-1973 40), a fost construit
şi un nou turn. Această biserică41 va beneficia şi de alte renovări până în zilele
noastre, sub îngrijirea preoţilor parohi care s-au succedat în localitate (pr. Ioan
Jicmon (1975-1981)42 ; pr. Mihai Cucuteanu (1981-2004) 43 ; pr. Sorin Bereş
(2004-2017) 44 ; pr. Daniel Cobzaru (2017 ... )45 .
Arhivele Naţionale Bacău, fond Parohia Romano-Catolică Cleja, d. 111929, f. 139.
Ibidem.
35
Ibidem, f. 25.
36
Arhiva Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi, d. 2/1938, passim, apud Emanuel Imbrea, loc.
cit., 2006, p 122-123.
37
Sorin Bereş, Catolicii din Gheorghe Doja, text disponibil pe www.ercis.ro.
38
Almanahul"Presa Bună", Iaşi, 2017, p. 343.
39
Sorin Bereş, loc. cit.
40
Almanahul .. Presa Bună", Iaşi, 2017, p. 286.
41
Fotografia Bisericii Romano-Catolice "Sfânta Tereza a Pruncului Isus" din satul Gheorghe
Doja a fost reprodusă de pe www.ercis.ro. Foto 3.
42
Pr. IosifGabor, Pr. IosifSimon, op. cit., p. 139-140.
43
Almanahul .. Presa Bună", Iaşi, 2014, p. 245-250.
44
Ibidem, 2017, p. 342.
33
34
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câteva date statistice privitoare la evoluţia numărului
catolici din Satu Nou- Gheorghe Buzdugan- Gheorghe Doja:
1899 (43 de familii) 46 ;
1900 (46 de familii; 180 de credincioşi) 47 ;
1901 (4 7 de familii; 186 de credincioşi) 48 ;
1902 (4 7 de familii; 186 de credincioşi) 49 ;
1903 (46 de familii; 222 de credincioşi) 50 ;
1905 (49 de familii; 198 de credincioşii 1 ;
1906 (50 de familii; 195 de credincioşi) 52 ;
1907 (48 de familii; 184 de credincioşi) 53 ;
1908 (48 de familii; 189 de credincioşii 4 ;
1909 (50 de familii; 197 de credincioşii 5 ;
191 O (46 de familii; 179 de credincioşii 6 ;
1911 (4 7 de familii; 182 de credincioşi) 57 ;
1912 (48 de familii; 191 de credincioşi) 58 ;
1915 (40 de familii; 169 de credincioşi) 59 ;
1918 (53 de familii; 195 de credincioşi) 60 ;
1928 (65 de familii; 233 de credincioşi) 61 ;
1929 (65 de familii; 224 de credincioşi) 62 ;
1930 (67 de familii; 240 de credincioşi) 63 ;
1931 (67 de familii; 241 de credincioşi) 64 ;
1936 (57 de familii; 241 de credincioşi) 65 ;
1941 (65 de familii; 254 de credincioşi) 66 ;

credincioşilor

Cf. Transferuri şi numiri în Dieceza de laşi, document disponibil pe www.ercis.ro.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Parohia Romano-Catolică Cleja, d. 111883, f. 128.
47
Ibidem, f. 32.
48
Ibidem, f. 39.
49
Ibidem, f. 45.
50
Ibidem, f. 52.
51
Idem, d. 1/1906, f. 90.
52
Ibidem, f. 46.
53
Ibidem, f. 1O.
54
Idem, d. 1/1909, f. 135.
55
Ibidem, f. 88.
56
Ibidem, f. 72.
57
Ibidem, f. 71.
58
Ibidem, f. 36.
59
Idem, d. 1/1914, f. 162.
60
Ibidem, f. 64.
61
Idem, d. 1/1925, f. 69.
62
Idem, d. 1/1929, f. 252.
63
Ibidem, f. 204.
64
Ibidem, f. 161.
65
Idem, d. 1/1934, f. 135.
45

46
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1947 (60 de familii; 243 de credincioşi) 67 ;
1968 (125 de familii; 700 de credincioşi) 68 ;
1995 (174 de familii; 680 de credincioşi) 69 ;
2000 (184 de familii; 730 de credincioşi) 70 ;
2005 (192 de familii; 548 de credincioşi) 71 ;
2009 (200 de familii; 566 de credincioşi) 72 ;
2014 (189 de familii; 543 de credincioşi) 73 •
La începutul anului 2019, în satul Gheorghe Doja (aferent Parohiei
Romana-Catolice Gheorghe Doja), erau 180 de familii şi 552 de credincioşi 74 ,
frecventând biserica închinată "Sfintei Tereza a Pruncului Isus".

1.

Iaşi,

16 iulie 1931

Episcopia Catolică de
Nr. 4147
Iaşi, 16 iulie 1931

Iaşi

Cucernice Părinte,
Spune locuitorilor din Cernaţi (Valea Rea), că nu putem aproba pentru
moment cererea lor, de a fi desjăcuţi de biserica din Gh. Buzdugan (Satu Nou),
nici clădirea unei biserici în satul lor; pentru că prin această nouă biserică se
încarcă prea mult Parohul de la Cleja, iar oamenii nu vor mai stărui să meargă
la liturghie (fie la Cleja, fie la Buzdugan) când se vor vedea cu biserică în sat.
Nici nu putem aproba sfinţirea temporară a casei, despre care vorbesc în
cererea lor, ca într-însa să se slujească în zilele de Duminică şi de sărbătoare,
casa nefiind corespunzătoare acestui scop prea sfânt.
Deci locuitorii din Cernaţi să meargă la Liturghie la Cleja, nefiind prea
depărtaţi de acest sat; şi să contribuească la reclădirea Bisericii distruse din
Buzdugan, ca să aibă o biserică mai apropiată.
Sorin Bereş, loc. cit.
Ibidem.
68
Ibidem.
69
Almanahul "Presa Bună", Iaşi, 1996, p. 174.
70
Ibidem, 2001, p. 208.
71
Ibidem, 2006, p. 379.
72
Ibidem, 2009, p. 299.
73
Ibidem, 2014, p. 308.
74
Cf. Parohia Gheorghe Doja - Sfânta Tereza a Pruncului Isus, text disponibil pe
66

67

www.ercis.ro.
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Salutare

şi

binecuvântare în Domnul.

f Mihai Robu
Episcop de laşi
C. Sale
FRANCISC HOJDEN, Paroh de CLEJA

Părintelui

Arhivele Naţionale

2.

Iaşi,

Bacău,

fond Parohia

Romano-Catolică

Cleja, d. 1/1929, fila 136.

18 iulie 1931

Episcopia Catolică de
Nr. 4148
Iaşi, 18 iulie 1931

Iaşi

CUCERNICE PĂRINTE,
Spune locuitorilor din Gh. Buzdugan (Satu Nou), că nu permitem
bisericii arse, decât sub două condiţiuni:
1) Ca să fie clădită din cărămidă arsă.
2) Ca să fie reclădită în satul însuşi, iar nu la cimitir unde fusese
bisericuţa cea arsă.
Deşi timpurile sunt grele, îndeamnă-i ca să dea cu inima voioasă pentru
un scop aşa de înalt, şi să se gândească că jertfa lor va fi cu atât mai plăctă lui
Dumnezeu şi bine primită de dânsul.
Alege un Comitet, care să impună la cislă pe toţi locuitorii şi să se
îngrijească de strângerea banilor pentru biserica cea nouă, sub conducerea Sf
Tale.
Salutare şi binecuvântare în Domnul.
f Mihai Robu75
Episcop de Iaşi
C. Sale
Părintelui FRANCISC HOJDEN, Paroh de CLEJA

reclădirea

Arhivele Naţionale

Bacău,

fond fond Parohia Romano-Catolică Cleja, d. 1/1929, f. 139.

Născut la Săbăoani, pe 1O aprilie 1884, absolvent al Seminarului Roman o-Catolic din laşi,
hirotonit preot pe 7 aprilie 1907, paroh Ia Văleni şi Horleşti, secretar episcopal, prefect şi
profesor Ia seminarul ieşean, Mihai Robu este numit episcop de papa Pius al XI-lea pe 5 iulie
1925. Primul episcop romano-catolic indigen de Iaşi (în timpul căruia a avut loc şi încheierea
Concordatului între România şi Sfântul Scaun, la 1O mai 1927, ratificat ulterior, la 7 iulie 1929)
părăseşte această lume pe 27 septembrie 1944 (Anton Coşa, In memoriam: episcopul Mihai
Robu, în "Buletin Istoric", nr. 15, laşi, Editura "Presa Bună", 2014, p 203-204).
75
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3.

Iaşi,

26 octombrie 1932

Episcopia Catolică de Iaşi
Nr. 5093
Iaşi, 26 octombrie 1932

CUCERNICE PĂRINTE,
temeliei bisericii din Gh. Buzdugan, dacă va fi cu putinţă vom
face la 20 Noembrie, pentru că altă duminică nu suntem liberi, sau dacă
locuitorii doresc ca sfinţirea să aibă loc în zi de lucru, atunci vom putea veni
după 6 Noembrie a. c.
Salutare şi binecuvântare în Domnul.
f Mihai Robu
Episcop de Iaşi
Cucerniciei Sale
Părintelui PAROH Catolic de CLEJA
Sfinţirea

Arhivele Naţionale

Bacău,

fond fond Parohia

Romano-Catolică

Cleja, d. 1/1929, fila 99.

4. Iaşi, 8 aprilie 1933 76
Prea Sfinţite

Stăpâne,

Prea supuşii şi prea plecaţii creştini catolici din satul Gh. Buzdugan,
Parohia Cleja, respectuoşi venim cu acestea înaintea Prea Sfinţiei Voastre, să
arătăm o neînţelegere a unor puţini credincioşi care dăunează intereselor Sf
Biserici.
Cu voia Prea Sfinţiei Voastre am început să construim o sf Biserică de
zid în locul celei arse, la a cărei piatră fundamentală Prea Sfinţia Voastră aţi
făcut Sfinţirea la 8 Noembrie 1932. Tot atunci aţi hotărât şi creştini/ar catolici
din Valea Rea Cernaţi ca să contribuie cu ajutorul lor la ridicarea Sfântului
Locaş ce vrem să construim în satul Gh. Buzdugan, fiind locuitori megieşi cu
satul Buzdugan şi la depărtare de circa 1 (un) km de locul unde se face sf
Biserică.

Prea Sfinţite Stăpâne: mare parte din aceştia au ascultat, au contribuit cu
cât au fost impuşi şi continuă şi înainte. Sunt însă vreo nouă locuitori, care fără
Scrisoarea a primit din partea episcopului de Iaşi următoarea rezoluţie, scrisă cu roşu în
partea superioară: "Dacă cele relatate sunt adevărate, Părintele Paroh din Cleja va opri în
numele nostru colectarea de bani pentru biserica din Valea Rea - Cemaţi, arneninţând cu
pedepse grave pe contravenienţi. Iaşi, 8 Aprilie 1933. t Mihai Robu, episcop de Iaşi" (Arhivele
Naţionale Bacău, fond fond Parohia Rornano-Catolică Cleja, d. 1/1929, f. 25).
76
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să gândească

la ordinul Prea Sfinţiei Voastre, vor să facă biserică aparte,
strângând donaţii în numele Bisericii arse, pentru care avem noi autorizaţia de
a o construi În satul Gh. Buzdugan, iar pe oameni luîndu-i cu sila, pe unii la
lucru, pe alţii ademenindu-i, iar altora spunându-le fel de fel de lucruri, fac să
tulbure spiritele, iar sfântul locaş Început să nu poată progresa în construcţia
lui, din cauză că mulţi stau la îndoială unde să dea ajutorul lor.
Ca să fac o lămurire tuturor şi să se îndepărteze orice neîncredere,
respectuoşi şi cu genunchile plecate Vă rugăm Prea Sfinţite Stăpâne, să
binevoiţi a hotărâ dacă construcţia începută pentru sfânta Biserică în satul
Buzdugan, parohia Cleja, să continuie - şi că locuitorii din satul Valea Rea
Cernaţi se cuvine să dea ajutorul lor pentru construirea acestui Sfânt Locaş
Închinat Domnului - căci numai noi cei din Buzdugan suntem puţini şi fără
multe resurse,· avem însă locul, temelia, cărămida şi varul gata.
Rămânem prea plecaţi şi prea supuşi credincioşi catolici
Casieru Bisericii Sf Tereza
Martin Negru
Prea Sfinţiei Sale,
Monseniorul Mihail Robu Episcop Catolic de Iaşi.
Arhivele

aţionale Bacău ,

fond Parohia

Romana-Catolică

Cleja, d. 111929, f. 25.

Foto 1
Înaltul Regent Gheorghe Buzdugan
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Foto 2
M.S. Regele Mihai l ş i Înalta Regenţă a României

Biserica

Foto 3
" Sfânta Tereza a Pruncului Isus"
din satul Gheorghe Doja

Romano-Catolică
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DUMITRU ZAHARIA
Profesor, arhivist, istoric, cercetător
16 decembrie 1926- t 15 decembrie 2018
Vilică

MUNTEANU

Dumitru Zaharia s-a născut la 16
decembrie 1926 în satul Tăbăceşti,
comuna Pri săca ni, judeţul Tutova, fiind al
patrulea dintre cei şapte copii ai lui
Gheorghe ş i Catinca Zaharia. Localităţile
au fost şi sunt situate în zona deluroasă a
Tutovei.
Poz iţia
lor,
în
sistemul
administrativ, era marginea vestică a
judeţului Tutova şi limita estică a celui ce
se numea Tecuci. Geografic, satul este
situat la poalele estice ale dealului care
constituie linia de separare a bazinului
Zeletinului şi pârâul format din apa
izvorelor care o aduc la suprafaţă din
subsolul terenului, pe care este formată
localitatea
Prisăcani.
Actualmente,
localitatea este în judeţul Vrancea.
După absolvirea ciclului primar în
sat, între anii 193 8-194 7 a urmat cursurile
renumitului Liceu "Codreanu" din Bârlad, la care predau adevărate celebrităţi
ale învăţământului vremii, unde s-a remarcat ca fiind între elevii cei mai silitori,
mereu aplecat spre cunoaştere. Era vremea grea a celui de-al Doilea Război
Mondial, a avut parte de greutăţile refugiului din faţa armatei sovietice din
primăvara anului 1944, a pierdut un frate pe front, dar dragostea pentru carte 1-a
tăcut să treacă peste toate acestea şi altele. "Era un elev foarte bun, cuminte şi
silitor, un exemplu de modestie şi de sârguinţă, premiant în fiecare an, nu se
ocupa decât cu învăţătura. Era iubit de colegii săi ş i ma i ales de profesorii
liceului pentru comportarea sa hotărâtă , cuviincioasă, cinstită şi demnă .... Toţi
colegii săi îl lăudau tot pentru comportarea sa exemplară de coleg şi prieten
sincer, foarte studios şi foarte muncitor şi bun", după cum aprecia, mai târziu, în
anul 1966, fostul său coleg, inginerul Aurelian Scărlătescu , ofiţer la una din
unităţile M.Ap.N. din Bacău . După obţinerea diplomei de bacalaureat, în luna
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iunie 1947, a susţinut examenul de admitere la Facultatea de Filologie, Secţia
Limbi Clasice a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, unde a fost
admis. Prin Reforma Învăţământului din august 1948 s-a desfiinţat secţia şi
atunci, împreună cu alţi câţiva colegi, a hotărât să urmeze cursurile Facultăţii de
Istorie-Geografie, nou înfiinţată, pe care le-a absolvit în anul 1951, iar în anul
1953 a susţinut Examenul de Stat la aceeaşi universitate şi declarat "Diplomat
Universitar în Specialitatea Istorie".
Cariera profesională a început-o la Şcoala Elementară din comuna Valea
Rea (actualmente Livezi), raionul Tg. Ocna, regiunea Bacău, iar după un an a
fost transferat la Şcoala "Colonia de Copii Greci" Tulgheş, care la acea vreme
·unea Bacău.

--..- -

Mihai Gheorghiu, Constantintin Mardare, Dumitru Zaharia, Petrică Ciobanu,
Marin Cosmescu, Valeria Prodan şi Jean Ciută
la o şedinţă a Societăţii de Ştiinţe Istorice şi Filologice, în anul 1966
Pasionat de documente, în anul 1955 avea să fie încadrat la Serviciul
Regional Bacău al Arhivelor Statului, unde a lucrat mai bine de un an. Era o
perioadă grea pentru instituţie, dar tenacitatea şi dorinţa sa de a îmbogăţi
"zestrea" documentară a instituţiei s-au concretizat prin preluarea mai multor
fonduri arhivistice, precum şi valoroase cărţi pentru biblioteca documentară,
acestea din urmă cărate de multe ori în spate, cu autobuzul ori cu alte mijloace
din cele mai diverse locuri ale regiunii Bacău: Borca, Broşteni, Adjud,
Mănăstirea Caşin, Tulgheş ş.a. În perioada t 956-1967 a lucrat în învăţământ: la
Inspectoratul de Învăţământ Regional Bacău, apoi profesor la câteva licee din
oraş şi directorul unuia, precum şi la Institutul Pedagogic Bacău, Facultatea de
Istorie-Geografie. După ani şi ani, mulţi dintre cei care i-au fost elevi au cuvinte
de apreciere la adresa fostului lor profesor, pe care îl caracterizează ca fiind
foarte bine pregătit, exigent, iar la ore prezenta, deseori, istoria altfel decât scria
în cărţi. Nu-i plăceau tocilarii şi stimula gândirea elevilor. Nu admitea
compromisuri: treceau doar cei care învăţau şi ştiau carte. De apreciat faptul că
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a ţinut mereu legătura cu mulţi dintre foştii săi elevi, iar pe mulţi încă îi uimea
cu fantastica sa memorie: după zeci de ani, când se întâlnea cu câte un fost elev
de-al său îi spunea în ce bancă stătea, cu cine era coleg şi făcea câte o remarcă,
pertinentă şi veridică, referitoare la profilul acestuia. Era un profesor respectat
şi "temut" în acelaşi timp.
La începutul anului 1967 a preluat conducerea Serviciului Regional
Bacău al Arhivelor Statului, devenit în anul următor Filiala Arhivelor Statului
Judeţul Bacău, instituţie de care şi-a legat destinul şi pe care a slujit-o şi
păstorit-o până în vara anului 1989, când
s-a pensionat, dar de care nu s-a despărţit
niciodată.

Ca arhivist şi director al instituţiei
Dumitru Zaharia a fost permanent
preocupat de perfecţionarea propriei
munci şi a colectivului, de ridicarea
prestigiului unităţii prin implicarea în
colaborarea cu instituţiile de profil din
judeţ şi nu numai . A fost un conducător de
instituţie exigent, un om hotărât, care a
ştiut şi ştie să fie vertical şi nu s-a pliat pe
interese de moment. În activitatea
arhivistică s-a remarcat, încă de la început,
printre colegii din ţară, devenind în scurt
timp o voce cunoscută şi respectată
datorită rigorii şi profesionalismului. S-a
implicat, atunci când a fost cazul , în
perfecţionarea
unor
reglementări
profesionale, a fost mereu în pas, sau cu
un pas înainte, cu cerinţele activităţii din Dumitru şi Mariana Zaharia împreună
Arhive, fiind, în acelaşi timp, receptiv la
cu fiul cel mare, Silviu
părerile şi sugestiile altora, atunci când le considera pertinente. Personal, am
constatat această receptivitate la puţin timp după venirea mea, în 1977, la Filiala
Arhivelor Statului Judeţul Bacău , prin transfer de la Direcţia Generală a
Arhivelor Statului, unde lucrasem aproape trei ani . Se construiseră în acea
vreme mai multe sedii ale filialelor Arhivelor Statului în ţară, iar altele erau în
construcţie sau în fază de proiect. Conducerea Arhivelor Statului a avut ideea,
ca pentru întărirea legăturilor clasei muncitoare cu instituţia noastră, să fie
preluate cât mai multe state de plată (conform indicatoare lor termenelor de
păstrare, atunci se păstrau permanent) de la creatori şi deţinători şi se marja pe
aceasta. Tânăr arhivist în Bucureşti, am ascultat diferite opinii ale unor arhivişti
cu experienţă şi am reţinut ceea ce spunea colegul Ghereg: "Dacă vom prelua
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statele de plată ne vom îndepărta de misiunea Arhivelor şi ne vom transforma în
eliberatori de certificate de vechime în muncă, aşa cum s-a întâmplat în anii
'50-'60". Şi la Bacău începuseră să se preia state de plată de la câteva unităţi
desfiinţate şi se pregătea preluarea altora de la unităţi industriale din judeţ. l-am
spus cele de mai sus, a reacţionat cum se
cuvine, iar pentru a nu fi împotriva
curentului, noi, la Bacău, apoi şi în alte
judeţe, am aplicat o soluţie care ne-a
salvat: motivând, real , lipsa de spaţii de
depozitare,
preluam
documentele
respective în custodie, adică le luam în
evidenţă şi se păstrau în continuare în
acelaşi loc, la creatori ori deţinători.
Meritorii, pentru directorul dr.
Dumitru Zaharia, au fost acţiunile de
îndrumare şi control desfăşurate în judeţ,
în urma acestora pregătindu-se pentru
preluare şi preluându-se importante şi
valoroase cantităţi de arhivă. Practic,
aproximativ o treime din cantitatea de
Dumitru Zaharia cu mezinul Pompiliu arhivă deţinută în prezent de Arhivele
şi nora Gabi
Naţionale Bacău şi cam jumătate din
cărţile bibliotecii documentare a instituţiei
sunt intrate în depozite în timpul cât a fost director.
De asemenea, trebuie apreciate volumele editate la care a fost autor sau
coautor, dintre care cităm volumele:
- Municipiul Bacău, schiţă monografică, 265 p., în colaborare cu Lucian
Agache, Ilie Baran, Ioan Ciută, Neculai Constantinovici, Marin Cosmescu,
Dumitru Dumitriu, Neculai Lupu, Mihai Merfea, Ioan Micu, Vasile Năfomiţă,
Ioan Poenaru, Gheorghe Timofte, coordonator Ioan Ichim, Bacău , 1971.
- 50 de ani de lupte şi împliniri, 237 p., în colaborare cu Viorel Căpitanu,
Victor Mitocaru, Floarea Maxim, Bacău, 1972.
-Judeţu l Bacău, file de istorie, 205 p. în colaborare cu Costică Brânduş,
Vasile Florea, Costache Stan, losip Mârzac, Gheorghe Bucur, Eugen Artenie,
Paul Darie, Petru Subcinschi, Ion Popovici, Mihai Merfea, Ion Tutunaru,
Gheorghe Macovei, Gheorghe Godja, Dumitru Dumitriu, Petrică Moldoveanu,
Ioan Frăsinescu, Constantin Bălăiţă, Gheorghe Bălan, Bacău, 1974.
- Colecţia de Documente de la Arhivele Statului Bacău, 1424-1848,
inventare arhivistice, 389 p., în colaborare cu Emilia Chiriacescu şi Corneliu
Cărămidaru, Bucureşti , 1974.
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corespondenţă diplomatică străină,

voi. II, partea I a şi a Il a, Editura Academiei Republicii Socialiste România,
809 p. Bucureşti, 1977, în colaborare cu Ieliţa Gămulescu, Vasile Matei,
Gabriela Mărăşoiu, Elena Moisuc, Comelia Moraru, Dumitru Bolontoc, Sanda
Racoviceanu.
-Îndrumător in Arhivele Statului Bacău, 415 p., Bucureşti , 1979, în
colaborare cu Emilia Chiriacescu.
- Cercetări în arhivele străine, 133 p., Bucureşti , 1979, în colaborare cu
Mihail Fănescu , Sanda Racovicean u, Tiberiu Coliban, Nicolae Nistor, Ioana
Burlacu, Ştefan Hurmuzache, Andrei Caciora, Vasile Matei, Radu
Constantinescu, Ion Frăţilă, Corneliu Lungu, Tahsim Gemi!.
- R evo luţia condusă de Tudor Vladimirescu, documente externe, Editura
Academiei RSR, 496 p., Bucureşti, 1980, în colaborare cu Vasile Arimia, Ieliţa
Gămulescu, Elena Moisuc, Emilia Poştăriţă, Valeriu Veliman.
-Bacău, monografie, Editura Sport Turism, 280 p., Bucureşti, 1980, în
colaborare cu Stelian Nanianu, Nicolae Barabaş, Ioan Mitrea.
Praf. dr. Dumitru ZAHARIA
Prof. dr . Dumitru ZAHARIA

..............................

CEANGĂII,

BACĂU,
ISTORIE ADEVĂRATĂ

O FICŢIUNE ETNICĂ
EOO..BABEL

20"

- Mihai Viteazul in conştiinţa europeană, Editura Academiei RSR, 698 p.,
Buc. , 1982, în colaborare cu Vasile Arimia, Elena Moisuc, Emilia Poştăriţă.
-Filiala Arhivelor Statuui, Bacău, 51 , p., Bucureşti, 1983 .
-

Colecţia

de Documente de la Filiala Arhivelor Statului

1400-1864, catalog, vo i. II, 480 p.,

Bucureşti ,

1986.
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-Îndrumător În Arhivele Statului Judeţul Bacău, voi. II, 518 p., în
colaborare cu Vilică Munteanu şi Eugenia Mărioara Mihalcea, Bucureşti , 1989.
După anul 1989, când s-a pensionat, a publicat volumele:
-Statistica populaţiei catolice din Moldova, 1694-1697, 106 p., Editura
Stadion, Bacău, 1995.
- Ceangăii, o ficţiune etnică, 24 p., Bucureşti, 1996, tradusă în limbile
franceză, engleză, germană, italiană şi spaniolă .

-Grupul Şcolar Industrial " Anghel Saligny " Bacău,

schiţă, monografică,

136 p., Odorhei, 1999, în colaborare cu Elena Olaru şi Eugenia Iacob.
-Bacău, istorie adevărată, 1042 p., Ed. Babel, Bacău, 2013.
- Ceangăii, o ficţiune etnică, 520 p., Ed. Babel, Bacău , 20 15.
- Plopana, judeţul Bacău - date monografice, 258 p., Ed. Egal, Bacău ,
2018.
-Legiunea română din Italia, documente italiene, 356 p. , Ed. Militară,
Bucureşti, 2019. Din păcate , acest ultim volum a văzut lumina tiparului la
câteva luni
ce sufletul lui Dumitru Zaharia se ridicase la ceruri.

De asemenea, a publicat în reviste şi volume de specialitate, peste 200 de
studii şi articole, iar în cotidiene şi săptămânale alte aproximaiv 200 de articole.
O altă formă de valorificare a informaţiilor din documente, bine realizată
în cei 22 de ani de directorat, a fost organizarea de expoziţii documentare la
sediul unităţii sau în colaborare cu Muzeul ori alte instituţii. Acestea erau
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vizionate de diverse categorii de oameni ai Bacăului, începând cu elevi,
continuând cu studenţi, profesori de ştiinţe sociale şi diverse alte categorii
socio-profesionale. Se realiza o bună cunoaştere a unor momente din istoria
noastră naţională, uneori cu documente care nu prea erau pe plac la vremea
respectivă, a unor personalităţi şi a unor obiective economice din judeţ. Toate
erau apreciate pentru rolul lor instructiv-educativ. Multe din exponatele acestor
expoziţii pot fi expuse foarte bine şi în zilele noastre. E drept că erau incluse şi
unele citate din opera "conducătorului" (multe, de fapt, citate ale unor istorici
de seamă), dar aceasta nu le scade nici acum valoarea. O exigenţă sporită
manifesta în realizarea şi coordonarea activităţilor de prelucrare arhivistică a
fondurilor şi colecţiilor deţinute. Bun profesionist, avea întotdeauna răspunsuri
la problemele care apăreau în acest aspect al muncii.
O preocupare constantă a avut pentru mărirea spaţiilor de depozitare, prin
preluarea cameră cu cameră a imobilului din str. Oituz nr. 31, apoi a celor din
str. Eliberării (Vasile Alecsandri) nr. 3 şi 5, pentru întreţinerea acestora într-o
stare corespunzătoare. Nu a reuşit să realizeze o construcţie destinată păstrării
arhivelor, dar a pregătit terenul.
Impresionantă era deosebita sa capacitate de muncă. De multe ori,
colaboratorii îl apreciau pentru aceasta şi îşi dorea să aibă această calitate. Ştia
să mobilizeze colectivul pentru performanţă profesională. Planurile anuale de
activitate ale filialei băcăuane erau dintre cele mai complexe şi încărcate
comparativ cu alte judeţe, dar, cu eforturi, nu puţine, erau îndeplinite.
Prin prestanta sa, Dumitru Zaharia a îmbunătăţit considerabil imaginea
instituţiei pe care a condus-o. Avea reale abilităţi de comunicare în orice spaţiu,
capta interlocutorii printr-o vorbire frumoasă, dar foarte documentat, indiferent
ce temă aborda.
Un capitol aparte în viaţa şi activitatea arhivistică şi ştiinţifică este cel
legat de cercetările pe care le-a făcut în arhive, biblioteci, muzee şi universităţi
din multe oraşe italiene şi în Arhivele Vaticanului. Timp de un deceniu, câte
una-două luni pe an, a cercetat şi depistat documente referitoare la români în
instituţiile respective. A plecat şi în echipă, dar, de cele mai multe ori singur.
Bun cunoscător al limbii latine, pe care a îndrăgit-o din liceu, dar şi al limbii
italiene, a reuşit să aducă, sub formă de microfilme, cele mai multe copii dintre
toţi reprezentanţii Arhivelor Statului din România care efectuau stagii de
cercetare în străinătate. Toate acestea se află la Arhivele Naţionale Bucureşti în
colecţia de microfilme. Intrarea în contact cu aceste arhive, în unele era deja
binecunoscut, i-au permis să studieze documente dintre cele mai valoroase
referitoare la români, documente care clarifică o serie de aspecte din
învolburata noastră istorie, sau aduc noi informaţii începând cu perioada
cuceririi şi stăpânirii romane în Dacia, continuând cu formarea poporului român
şi a limbii române, întemeierea şi evoluţia statelor feudale româneşti, ocuparea
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Transilvaniei de către maghiari, cu toate consecinţele ei, perioada domniei lui
Mihai Viteazul, Revoluţia lui Tudor Vladimirescu, Revoluţia română de la
1848, Unirea de la 1859, Războiul de Independenţă, Marea Unire din 1918,
până la evenimentele din anul 1944. Sutele de mii de cadre de microfilm aduse
din Italia şi de la Vatican, catalogate toate de Dumitru Zaharia după aducerea în
ţară, la aparatul de citit microfilme, de la care nu se ridica, uneori, 4-5 ore, au
stat la baza întocmirii unor valoroase volume de documente referitoare la
evenimentele şi epocile respective şi, acestea toate, stau mărturie activităţii
des:f"aşurate în străinătate. Pe baza documentelor studiate la Bologna, a întocmit
şi susţinut teza de doctorat cu titlul Marsigli şi Pricipatele Române, iar titlul de
doctor în istorie a răsplătit bună parte din activitatea ştiinţifică a domnului
Dumitru Zaharia.
Referitor la faptul că domnul Dumitru Zaharia era un obişnuit al
Arhivelor Vaticanului, prin anii 1978-1979 circula un banc pe seama
dumnealui. "Într-o zi din toamna-iarna anului 1978, doi cardinali stăteau de
vorbă şi, la un moment dat, unul dintre ei, văzându-1 pe domnul Zaharia însoţit
de nou unsul Papă Ioan Paul al II-lea, îl întreabă pe celălalt: Oare cine este
prelatul cu care vorbeşte domnul Zaharia?" Desigur, o glumă, dar care spune
mult.
Bunele şi foarte bunele rezultate în activitatea arhivistică au fost apreciate
de conducerea de la Bucureşti cu calificativul "Foarte Bun", obţinut în cei mai
mulţi ani de muncă şi au recompensat capacităţile domnului Dumitru Zaharia de
analiză, sinteză, de rezolvare a sarcinilor profesionale şi de conducere, de
asumare a responsabilităţilor, de autoperfecţionare şi stimularea colectivului
pentru rezultate tot mai bune, de a pune în valoare comorile aflate în Tezaurul
Arhivistic Naţional, pentru a îndeplini misiunea sacră a Arhivelor de a păstra şi
transmite generaţiilor viitoare memoria naţiunii.
Trebuie subliniat faptul că, după ce a început să-i bată în poartă poştaşul
cu binemeritata-i pensie, domnul Dumitru Zaharia a continuat să fie o prezenţă
activă în Arhivele Naţionale, de data aceasta la Sala de studiu, precum şi în
publicaţiile de specialitate şi presa cotidiană, în cea audio-vizuală cu intervenţii
de ţinută ştiinţifică, rod al cunoaşterii profunde a problemelor pe care le
prezintă. Era o prezenţă de substanţă şi la diferite manifestări ştiinţifice
organizate la Bacău, dar şi în alte centre din ţară. Încă un fapt care-i
demonstrează tinereţea sufletească, vigoarea, pasul cu vremurile şi ambiţia: la
aproape 85 de ani a început să lucreze, destul de bine, la calculator,
tehnoredactându-şi singur lucrările. Cert, a fost o chestiune de toată lauda.
De-a lungul carierei profesionale drumul nu a fost presărat numai cu flori.
Au fost şi unele neîmpliniri, insatisfacţii şi frământări. A avut, însă, puterea să
treacă peste obstacole şi să fie iar acel om puternic, vertical, devotat întrutotul
meseriei căreia i s-a dedicat. A ştiut să se înconjoare cu oameni de bine, iar
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familia i-a fost întotdeauna un sprijin, la fel cum şi dumnealui a fost pentru
familie.
Despre profesionistul Dumitru Zaharia se poate scrie foarte mult, dar
niciodată suficient. Vom prezenta, în continuare, câteva aprecieri, despre cel
care face obiectul prezentului articol, făcute de colegi, colaboratori, şefi etc.
"Subsemnata Sonia Patraş, profesoară metodistă la Cabinetul pedagogic
al regiunii Bacău, utemistă din anul 1947, dau următoarea referinţă despre
profesorul de istorie Zaharia Dumitru.
Îl cunosc pe profesorul Zaharia Dumitru din anul 194 7, când am început
Facultatea de Istorie a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. Din primul
an al facultăţii a dat dovadă de multă conştiinciozitate în pregătirea
profesională, fiind unul din cei mai buni studenţi ai facultăţii. Nu se rezuma
niciodată numai la prelegerile ce ni se ţineau, ci întotdeauna citea bibliografia
necesară fiecărei probleme. Îi place mult munca ştiinţifică. În pregătirea
referatelor pentru seminarii cerceta întotdeauna documentele istorice dându-le o
redactare ştiinţifică şi aducea în fiecare temă ceva personal. Lucrarea pentru
examenul de stat a întocmit-o numai pe baza documentelor şi a fosl mult
apreciată. După ce a terminat facultatea a fost încadrat profesor la Colonia de
copii greci din Tulgheş. Ţinea lecţii la un nivel înalt, întotdeauna era la curent
cu noutăţile ştiinţifice, consulta presa, elevii sunt bine orientaţi la istorie.
În ceea ce priveşte perfecţionare profesională, profesorul Zaharia a urmat,
după terminarea facultăţii, cursurile centrale de perfecţionare timp de cinci luni
la Bucureşti. Şi aici s-a distins în cadrul seminariilor printr-o bună pregătire
profesională". 30 iunie 1955.
"Îl cunosc pe tovarăşul Zaharia Dumitru încă din anul 1938, când s-a
prezentat la Liceul de Băieţi din Bârlad ca elev în clasa I şi l-am cunoscut prin
intermediul celui mai bun coleg al meu, Chiriac Theodor, vărul său bun, mort
pe câmpul de luptă la Turda, pentru eliberarea Transilvaniei, în octombrie 1944,
în gradul de locotenent. Era un elev foarte bun, cuminte şi silitor, un exemplu
de modestie şi de sârguinţă, premiant în fiecare an, nu se ocupa decât cu
învăţătura. Era iubit de colegii săi şi mai ales de profesorii liceului pentru
comportarea sa hotărâtă, cuviincioasă, cinstită şi demnă.
L-am văzut mereu în anii 1938-1944, pe când era elev de liceu şi mai apoi
mai rar când mergeam acasă, după 1945, după terminarea războiului. Fiind din
oraşul Bârlad şi având şi dânsul rude acolo, unchi, mătuşi, veri ne întâlneam, de
multe ori, în vacanţe, când eram studenţi eu în Bucureşti, dânsul la Iaşi prin
1947-1952. Toţi colegii săi îl lăudau tot pentru comportarea sa exemplară de
coleg şi prieten sincer, student foarte studios şi foarte muncitor şi bun.
În anul 1955, a venit în Bacău şi ne-am întâlnit, dânsul ca profesor la
Şcoala Medie Nr. 2 şi apoi inspector la Secţia Învăţământ regiunea Bacău şi eu
ca inginer în M.F.A. Din discuţiile purtate cu colegii săi profesori cât şi din cele
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discutate în aceşti ani, 1955-1966, cu dânsul personal în diferite ocazii, când
ne-am întâlnit, îmi permit să afirm cu toată convingerea că este un om cu o
înaltă ţinută morală, un luptător dârz şi neînfricat pentru dreptate, adevăr şi
cinste. Nu admite niciun fel de compromis, în comportarea omului în munca
profesională şi în societate.
Ca director al Liceului Nr. 3 din Bacău, de câţiva ani, tovarăşul Zaharia
Dumitru se ocupă îndeaproape de fiecare elev, caz aparte, îndrumă profesorii
pentru a fi mereu exemple în şcoală şi societate, ajută la formarea lor ca
profesori de tip nou şi se frământă mereu pentru a da educaţia cât se poate de
perfectă tinerei generaţii încredinţate spre educare". (Aurelian Scărlătescu, 13
mai 1966).
"ÎI cunosc pe domnul profesor Dumitru Zaharia de pe vremea când lucra
ca profesor de istorie la Liceul de Băieţi, actualmente Colegiul Naţional
"Ferdinand 1" din Bacău. Pe atunci eram elev în ultimul an de liceu. Domnul
profesor Zaharia era deja intrat în legendele şcolaril~r pentru înaltul nivel de
pregătire pe care îl aştepta de la învăţăcei. Nu am avut prilejul de a participa la
orele Domniei-Sale, dar păstrez şi astăzi, în chip indirect, de la colegii mei de
generaţie, amintirea de neşters a orelor ţinute de un profesor onest, corect, mai
sever cu sine decât cu ceilalţi şi, amănunt deloc neimportant, un dascăl foarte
bine pregătit profesional.
Drumurile noastre s-au despărţit apoi, dar, după zece ani, ne-am revăzut,
în calitate de colegi la Institutul Pedagogic din Bacău, în jurul anului 1966. În
colectivul de cadre didactice al instituţiei de învăţământ la care lucram ca
absolvent proaspăt ieşit de pe băncile Facultăţii de Matematică, existau
profesori din toate categoriile de vârstă, iar noi, cei mai tineri, am avut astfel
norocul de a deprinde tainele profesoratului de la dascălii cu mai multă
experienţă profesională. În discuţiile periodice avute pe atunci cu dl. dr.
Dumitru Zaharia, am admirat bogăţia informaţiei ştiinţifice pe care cu
generozitate o răspândea ca profesor de istorie şi am devenit, în timp, martorul
câtorva din reperele carierei domniei sale. Stagiile de cercetare în străinătate,
dificil de obţinut în perioada regimului comunist, au fost pentru dl. profesor
Zaharia cu atât mai preţioase cu cât Domnia-Sa a ales să se specializeze în
medievistica românească, obţinând, de altfel, după cum am aflat ulterior, titlul
de doctor în istorie. Contribuţiile sale ştiinţifice nu s-au limitat însă la
aprofundarea relaţiilor românilor cu marile curţi europene, ci s-au îndreptat şi
asupra altor momente de mare interes pentru cultura naţională, precum domnia
lui Mihai Viteazul, momentele revoluţionare importante din veacul al XIX-lea
( 1821, 1848) şi eforturile de unire a românilor într-un singur stat. În ştiinţa
băcăuană, dl. dr. Dumitru Zaharia s-a remarcat printr-o foarte bună şi exactă
înţelegere a condiţiei istorice a romano-catolicilor din Moldova şi a extins
cercetările de istorie locală şi regională, prin explorarea mai cuprinzătoare a
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maghiare asupra ţinuturilor româneşti. Unul din semnele
valorii profesionale a domnului dr. Dumitru Zaharia îl regăsim în
numirea sa, în 1967, ca director al Arhivelor Statului, Filiala Judeţeană Bacău,
funcţie pe care a îndeplinit-o, cu rigoare şi credinţă, vreme de mai bine de două
decenii.
Dacă imaginea profesionistului se poate întregi din activitatea de arhivist
şi din suma contribuţiilor ştiinţifice valoroase publicate de-a lungul vieţii,
imaginea omului, mai puţin cunoscută publicului larg, se remarcă prin câteva
trăsături de personalitate asupra cărora ne îndreptăm, cu preţuire, atenţia. În
primul rând, aş aminti exigenta dascălului, inconvenabilă pentru tinerii mai
puţin silitori, firească pentru cei studioşi, cu care dl. profesor Zaharia a înţeles
să îşi marcheze cariera didactică. În al doilea rând, îmi amintesc cu drag de
patriotismul Domniei-Sale, lucru atât de rar astăzi, într-o perioadă tulbure, în
care valorile perene par să nu îşi mai găsească locul în societate şi în conştiinţa
celor mulţi. Nu în ultimul rând, l-aş evidenţia pe omul comunicativ şi mereu
informat, cu care am avut plăcerea de a conversa în nenumărate rânduri. După
ieşirea la pensie, în iunie 1989, dl. dr. Dumitru Zaharia a continuat să studieze.
Ieşirea la pensie nu a însemnat sfârşitul unei cariere ştiinţifice, ci a marcat
începutul unei noi etape, în care studiul individual, realizat cu pasiune de
savant, a devenit ocupaţia de căpătâi. Că dragostea de a studia 1-a însoţit cu
statornicie în viaţă o dovedeşte faptul că astăzi, la 85 de ani, Domnia-Sa merge
aproape în fiecare zi la Arhive, pentru documentare.
Imaginea dascălului şi omului apropiat sufletului meu mi-a însoţit paşii
prin viaţă în câteva ocazii memorabile. Astfel, cu prilejul unei vizite la Vatican,
mi-am amintit involuntar de istorisirile fascinante ale Domniei-Sale când am
dat cu ochii de intrarea în biblioteca Sfântului Scaun, în care dl. profesor
Zaharia a petrecut ore în şir căutând urmele românităţii. Tot despre Domnia-Sa
m-au întrebat, în repetate rânduri, cu drag şi sincer interes, reputaţi istorici
români pe care i-am întâlnit la diverse întruniri de lucru la Minister sau la
conferinţele rectorilor, fapt ce mi-a confirmat că dl. dr. Dumitru Zaharia fusese
de multă vreme admis în cercul select al elitei cultural-ştiinţifice din România.
Puţinele rânduri înşirate aici nu sunt, nici pe departe, suficiente pentru a
contura deplin personalitatea unui reper al culturii băcăuane şi naţionale.
Răsplata activităţii depuse de domnia sa a venit sub forma a numeroase medalii,
diplome şi distincţii, cu care comunitatea academică naţională şi alte foruri
înalte au onorat eforturile constante depuse în slujba ştiinţei româneşti". (Prof.
univ. dr. Victor Blănuţă, 12 octombrie 2011 ).
"Domnul Dumitru Zaharia mi-a fost director de la începutul anului 1967
până la 1 iulie 1968, după această dată eu devenind director al Arhivelor
Statului din judeţul Prahova. Amintirile mele despre fostul meu director încep
mai devreme, deoarece în calitatea lui de director de liceu (la Liceul Nr. 3
istoriei
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astfel mi-am putut da definitivatul în

învăţământ.

Participam puţin la viaţa liceului şi nu i-am cunoscut decât unele laturi ale
anume: era exigent, uneori prea exigent, era foarte bine pregătit
profesional şi apreciat ca dascăl. Datele problemei s-au schimbat puţin după
numirea lui ca director al Arhivelor (domnul Gheorghiu se pensionase ), iar eu îi
eram subaltern direct.
Noul director al meu avea alt stil de muncă şi de conducere faţă de fostul
director, care era mai conciliant cu salariaţii. În dorinţa obţinerii de rezultate,
noul director, a limitat convorbirile telefonice, învoirile fără motiv, vizitele
prelungite ale prietenilor, în permanenţă dorea să ştie unde suntem când plecam
pe teren pentru îndrumarea muncii de arhivă la creatorii şi deţinătorii de
documente. Desigur, la prima vedere, totul era conform regulamentului, dar
subalternii erau şi ei oameni cu familii, cu copii, cu probleme sociale etc. Nu
i-am reproşat nimic niciodată, chiar dacă unele lucruri nu-mi conveneau şi cu
siguranţă «m-a sprijinit)) să ajung director la Prahova.
Pe parcursul celor trei decenii ne-am mai intersectat şi mereu, l-am
apreciat pentru munca de la Bacău şi pentru cercetările efectuate în arhivele
italiene, unde a descoperit multe documente valoroase despre istoria poporului
român. Domnul Zaharia a devenit un specialist recunoscut şi apreciat de colegi
şi de cercetători, istorici de la Institutele de Istorie şi Academia Română.
Volumele de documente, studiile şi articolele publicate ocupă un loc important
în istoriografia românească. Am avut prilejul să-i cunosc şi familia - doi copii
realizaţi profesional şi material, iar doamna Zaharia, o mamă şi o soţie
exemplară, mult apreciată şi profesional în Bacău". (Mihai Rachieru, 16
octombrie 2011 ).
"Dumitru Zaharia a avut o contribuţie importantă la ridicarea uneia dintre
cele mai de seamă construcţii arhivistice şi anume Colecţia de microfilme a
Arhivelor Naţionale. La realizarea acesteia au contribuit peste 100 de specialişti
- arhivişti şi cercetători, cadre didactice din întreaga ţară. Colecţia cuprinde în
prezent reproduceri sub formă de microfilm şi xerografii însumate în cea. 5.000
de role cu peste 3.500 000 de cadre, la care se adaugă alte cea. 160.000 file de
xerografii, după documentele din arhive şi biblioteci din străinătate referitoare
la români. Timp de 1 1 ani ( 1968-1978), Dumitru Zaharia a făcut investigaţii
sistematice în arhivele şi bibliotecile din Italia, cercetând un număr
impresionant de fonduri şi colecţii. Acest efort uriaş, desfăşurat într-o perioadă
scurtă (30 de zile pe an), s-a soldat cu rezultate excepţionale şi anume: 30.000
de cadre de microfilm apartenente a cea. 50 de fonduri şi colecţii după
documente de valoare pentru cercetarea istorică naţională.
Acest imens material documentar, Dumitru Zaharia 1-a fructificat în
numeroase volume de documente, studii, articole, informări şi cronici editate de
personalităţii şi
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Generală a Arhivelor Statului sau de alte prestigioase instituţii
academice. Tematica lor vizează mari personalităţi şi teme ale istoriei naţionale :
Mihai Viteazul, Tudor Vladimirescu,
Revoluţia
de la 1848, Unirea
Principatelor, independenţa de Stat,
Marea
Unire,
maghiarizarea
românilor din Panonia, Transilvania
şi Bucovina, romana-catolicii din
Moldova şi relaţiile acestora cu
românii, secuii şi maghiarii din sudestul Transilvania.
În anul 1980 şi-a susţinut teza
de doctorat Marsiffi despre români,
elaborată pe baza manuscriselor aflate
la Biblioteca Universitaria Bologna,
reproducerea lor însumând 7. 7 50
cadre
de
microfilm" . (Arhivist
pensionar Ioana Burlacu. Bucureşti ,
30 septembrie 20 li).
"inevitabil, legăturile mele cu
instituţia Arhivelor României au fost
Dr. Dumitru Zaharia la 85 de ani
mea de la debuturile copilăriei
intrinsec întrepătrunse, prin tatăl meu, cu persoane cărora le datorez bună parte
din memoriile primilor ani. Domnul Zaharia nu avea cum să lipsească din
copilăria mea, inerent datorat micilor escapade în sanctuarul care urma să-mi
stabilească parcursul profesional. Copil fiind, fugeam în acele vremuri să îmi
petrec după-ami ezi le la locul de muncă al tatălui meu, după finalul orelor de
şcoală, astfel că voit sau întâmplător mă întâlneam cu directorul instituţiei.
Puerilul remarca în dumnealui un personaj nu deosebit de comunicativ, dar
politicos şi deseori întrebător despre notele mele din anii primari , ocupat
perpetuu în biroul de fiecare dată plin cu documente, ascuns după maldărul de
hârtii, creioane, stilouri sau la aparatul de citit microfilme, de fiecare dată la
costum. Sobru, impenetrabil, uman când dorea, era undeva sus în mintea mea.
Firescul relaţionărilor a continuat inevitabil datorită conjuncturilor care
m-au poziţionat în proximitatea domnului doctor Dumitru Zaharia, poate cel
mai mult în perioada studiilor liceale, momente în care am avut prilejul de a-i fi
elevă la cursul de limbă latină pe care îl preda la Liceul "George Bacovia".
Perceput eronat, datorită exigenţelor proprii , ca fiind un dască l destul de aspru
şi consecvent, nefamiliar scuzelor invocate cu nefăcutul temei pentru motive
puerile, dl. Zaharia mi s-a prezentat şi într-o altă lumină: a comunicatorului de
cunoştinţe, în fapt o uşoară oficializare a relaţiei cu dânsul, după acele mici
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trecute, când îmi oferea dude din pomul crescut în curtea Arhivelor
Statului din Bacău. Profesorul Zaharia era diferit de omul cunoscut exclusiv la
instituţia unde lucrase în anii anteriori, tactilitatea prezentei în rândul clasei şi a
colegilor mei o percepeam ca pe o mică extemalizare a unui mic secret al
nostru. Domnul Zaharia era al tuturor, nu doar persoana din birou ascunsă
privirilor iscoditoare de copil.
Abia mai târziu aveam să-I cunosc într-adevăr, sub diverse aspecte, uneori
chiar mirându-mă pentru aleatorismul vieţii, sub diversele forme pe care le
poate îmbrăca. Am ajuns să fiu angajată, în anul 2000, la instituţia pe care
domnul Dumitru Zaharia a păstorit-o peste 22 de ani şi să mă poziţionez, formal
datorită atribuţiilor, în angajatul de la Sala de studiu care sprijină cercetătorul
pentru rezolvarea intereselor proprii. Încă de la început, am trecut peste bariera
formalismului impus de statut şi am continuat o colaborare fructuoasă, chiar
dacă uneori exclusiv tehnică, în susţinerea sa pentru decelarea adevărurilor din
documente, mai ales că dumnealui aborda, în tematicile studiilor, diverse teme.
Prioritar însă, nu atât din discuţiile comune ori simpla observare la sesiunile de
comunicări la care eram ambii prezenţi, am remarcat apetenţa sa ocupaţională
pentru studierea istoriei identitar-lingvistice a romano-catolicilor din Moldova
istorică, ocazie cu care am constatat faptul că dumnealui, ca istoric, era şi este
fervent implicat în disputele istorice, româno-maghiare, privind comunitatea de
ceangăi din zonă. Fără să mă raportez oricărui adevăr formulat, fie de
dumnealui sau de alţii, strict referitor la omul Zaharia am apreciat, în schimb,
bătăliile personale duse de persoana sa pe aceasta temă, transpunerea ideatică a
adevărurilor istorice în sentimente profunde. Mai rar o asemenea implicare,
vizualizată la cercetătorii istoriei naţionale, cu siguranţă datorată unor constatări
personale privind tehnicile de manipulare grosieră a subiectului, favorabil
intereselor externe, raportat la orgoliile şi, de ce nu, patriotismului personal.
Domnul Dumitru Zaharia a avut deseori ocazia, în momentele de linişte
din spaţiul destinat studiului la actualul sediu al Arhivelor Naţionale Bacău, să
simtă nevoia (aşa l-am perceput eu) să comprime timpul până la acele clişee ale
cercetătorului în Arhivele Secrete ale Vaticanului, în arhivele Congregaţiei de
Propaganda Fide şi câte altele, expunându-mi, cu pasiune, fragmente din
descoperirile personale în acele arhive.
Vizual, pe domnul Dumitru Zaharia l-am scos deseori din categoria
simplă a unui pasionat al acelei teme; era şi este, în continuare, profund legat de
cercetările sale, apreciativ pentru vremurile în care omul este dispus şi împins
spre false sau multiple scopuri, favorabile depersonalizării şi, de ce nu, disipării
spre obiective care să-i satisfacă sufletul. Din cauza aceasta, l-am raportat pe
fostul director al instituţiei în categoria celor care, în dorinţa de a face bine, şi-a
găsit un scop şi mijloacele necesare materializării acestuia". (Mihaela Chelaru,
2 octombrie 20 li).
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"0 privire atentă asupra activităţii şi operei profesorului Dumitru Zaharia
dreptul să afirmăm că distinsul cercetător băcăuan este un exponent de
seamă al «localismului creator» în domeniul istoriei. Iată câteva argumente:
1. Stabilindu-se la Bacău, cu peste jumătate de secol în urmă, dintru
început Dumitru Zaharia s-a preocupat îndeaproape de istoria locală. Amintim
că primele sale patru articole, publicate în prestigiosul periodic Studii şi articole
de istorie, şi într-un volum colectiv, cu jumătate de secol în urmă, se referă la
teme de istorie socială din viaţa comunităţilor rurale din fosta regiune Bacău, cu
accent pe cele din actualul judeţ Bacău.
2. Ca director, mulţi ani, al Filialei Bacău a Arhivelor Statului s-a
preocupat cu o tenacitate benedictină de creşterea fondurilor de documente,
mergând din primărie în primărie, din şcoală în şcoală, din biserică în biserică
etc. Şi-a atras un mare număr de învăţători, profesori, preoţi şi alţi pasionaţi de
istorie la o colaborare fructuoasă care a avut drept rezultat creşterea fondurilor
arhivistice, un suport decisiv pentru preocupările sale de cercetare a istoriei
locale, dar venind şi în întâmpinarea celor cu preocupări de istorie locală.
Numeroase lucrări de licenţă, de gradul întâi, de doctorat etc. au valorificat
bogatul fond arhivistic de la instituţia băcăuană. Pentru a facilita celor interesaţi
studierea fondurilor arhivistice, profesorul Dumitru Zaharia, în colaborare cu
unii dintre colegii de muncă, a elaborat importante instrumente de lucru cum ar
fi Îndrumător În Arhivele Statului Bacău şi Catalogul colecţiei de documente de
la Filiala Arhivelor Statului Bacău, 1400-1864.
3. În numeroasele sale lucrări publicate s-a oprit asupra unor fenomene şi
momente din istoria comunităţilor băcăuane, a unor instituţii (şcoli), a istoriei
Bacăului etc., dar şi asupra participării băcăuanilor la evenimentele cruciale din
istoria naţională. Este coautor al mai multor monografii ale judeţului şi
municipiului Bacău, precum şi la Enciclopediajudeţului Bacău.
4. O atenţie aparte a acordat problematicii privind românii catolici din
judeţul Bacău şi din Moldova în general. Un serial din mai multe articole,
publicat în revista de cultură Ateneu, a avut drept temă Originea ceangăilor
din Moldova.
5. Preocupat de cunoaşterea peste hotare a unor teme mult discutate
menţionăm că o lucrare a profesorului Dumitru Zaharia cu titlul Ceangăii o
ficţiune istorică (Bucureşti, 1966), a fost tradusă în limbile franceză, engleză,
germană, italiană şi spaniolă. Fără a intra în detalii, acum şi aici menţionăm
doar că profesorul Dumitru Zaharia se numără printre cei mai importanţi
cercetători români în arhivele italiene şi în arhivele secrete ale Vaticanului,
aducând în ţară un adevărat tezaur de documente privind istoria românilor, cu
deosebire domnia lui Mihai Viteazul, revoluţiile de la 1821 şi 1848, Unirea
Principatelor, Cucerirea Independenţei şi realizarea Marii Uniri din 1918.
ne

dă

517
https://biblioteca-digitala.ro

"Acta Bacoviensia"- Anuarul Arhivelor Naţionale

Bacău,

nr. XIV/2019

Poate, nu este lipsit de importanţă să amintim că profesorul Dumitru
Zaharia a fost, vreme de peste jumătate de secol, un mare «sămănătom de
cunoştinţe istorice, de popularizator al istoriei. A susţinut în şcoli, la
Universitate, Case de Cultură, în cluburile întreprinderilor industriale (pe
vremea când Bacău! avea asemenea întreprinderi!), în unităţi militare şi mari
instituţii, sute şi sute de expuneri pe teme de istorie locală şi istorie generală".
(Prof. dr. Ioan Mitrea, octombrie 2011).
"L-am cunoscut pe colegul şi prietenul meu Mitică Zaharia, în anul
universitar 1947-1948, când studenţii secţiei de Limbi Clasice (recent
desfiinţată) s-au alăturat grupei noastre pentru cursurile de Istoria Românilor.
Încă de la începutul facultăţii, Mitică Zaharia s-a remarcat ca un student serios,
cuminte, studios, dornic să cunoască şi să se informeze cu tot ce era nou în
cercetarea istorică românească.
După terminarea studiilor, viaţa ne-a despărţit, dar ne-am reîntâlnit, peste
ani, în sistemul Arhivelor Statului, deopotrivă arhivişti şi directori, eu la
Botoşani şi Iaşi, iar el la Bacău. Eram tineri, entuziaşti şi voiam să facem faţă
tuturor provocărilor meseriei noastre. Memorabile rămân întâlnirile noastre de
la Bucureşti, de la cursurile de perfecţionare în arhivistică şi de paleografie,
când ne-am cunoscut mai bine, am legat prietenii şi ne-am dat seama că numai
printr-o strânsă colaborare putem duce mai departe moştenirea lăsată de iluştrii
înaintaşi. Tot de neuitat sunt, pentru mine, întrunirile profesionale anuale,
desfăşurate la fiecare din filialele judeţene ale Arhivelor Statului. Dincolo de
referatele profesionale întocmite de arhivişti, erau importante şi deosebit de
instructive discuţiile dintre noi, la care colegul Mitică Zaharia participa cu
interes şi cu soluţii dintre cele mai bune pentru multe dintre necunoscutele
muncii noastre. l-am apreciat şi admirat pasiunea pentru cercetarea
documentelor legate de Sfântul Scaun, legăturile Ţărilor Române cu Papalitatea
şi cu lumea catolică. Mulţi dintre noi am beneficiat de burse pentru
documentare în străinătate, dar Mitică Zaharia a continuat, cu asiduitate,
depistarea de documente, pe care apoi le-a valorificat în lucrări de specialitate şi
o teză de doctorat foarte apreciată de specialiştii din ţară şi din străinătate".
(Adrian Pricop, Iaşi, septembrie 2011 ).
"Dimineaţa, mereu, cu geanta plină de documente, domnul prof. dr.
Dumitru Zaharia scrutează strada cu o privire ageră, în pas domol, cu scurte
popasuri determinate de cunoscuţi şi de prieteni dornici să se informeze «de la
sursă)) asupra proiectelor sale. Pentru cei ce I-au cunoscut din îndelungata sa
activitate de profesor şi director de liceu, de inspector şcolar, dar mai ales ca
director al Arhivelor Statului din Bacău, nu mai prezintă nicio nedumerire
faptul că, la vârsta senectuţii, Domnia-Sa este încă prezent «la datorie)), acolo
unde a continuat să aprofundeze documente inedite pentru a-şi pune în valoare
propriile cercetări şi după pensionare.
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Numirea sa ca director al Arhivelor Statului din Bacău, în ianuarie 1967, a
însemnat şi o revigorare a preocupărilor pentru păstrarea şi conservarea
arhivelor din toate instituţiile judeţului. Astfel, ne amintim că de fiecare dată
când Inspectoratul Şcolar Judeţean organiza instruiri cu directorii de şcoli,
Domnia Sa prezenta acestora modul cum trebuie organizată şi păstrată arhiva în
fiecare unitate de învăţământ şi cum trebuie clasificate documentele şcolare,
după care efectua şi controale, finalizate cu îndrumări şi, nu de puţine ori, cu
atenţionări şi chiar cu amenzi usturătoare. Altruist prin natura firii sale, ni-l
amintim aşa cum apărea la conducerea arhivelor şi atunci când sediul acestora
se afla în strada Oituz din Bacău şi unde, solicitat fiind de studenţii din anii
terrninali, le punea acestora la dispoziţie documentele necesare întocmirii
lucrărilor de licenţă, însoţite de îndrumări pertinente şi oportune.
Pentru cei avizaţi, remarcabile rămân studiile sale la Arhivele Secrete ale
Vaticanului, dar şi în cele din alte oraşe de rezonanţă ale Italiei, de unde s-a
întors cu un imens material documentar, preluat pe role de microfilm şi care
completează, corectează şi scot la lumină multe dintre faptele referitoare la
spaţiul românesc, scrise nu de puţine ori în mod denaturat de către unii autori
străini. Dintre cele publicate de Domnia Sa până acum, lucrarea Statistici ale
populaţiei catolice din Moldova, 1694-1697 ni se pare a fi un adevărat suport de
studiu pentru sociologi şi istorici, pentru toţi cei ce vor să analizeze dinamica
demografică a acestei populaţii, evidenţiată apoi în catagrafiile sec. al XIX-lea
şi în recensămintele sec. al XX-lea, până în zilele noastre.
În acest mod, din preocuparea doctorului Dumitru Zaharia nu a fost
ignorată nici necesitatea completării cu datele reale şi obiective ale fenomenului
istoric, ştiind că unele apariţii au căutat mai mult efectul de piaţă, fiind scrise
pentru a fi pe placul tuturor, altele cu grave şi tendenţioase interpretări sau
omisiuni de ordin etnic şi confesional.
La prestigioasele instituţii la care a lucrat a avut colaboratori şi buni
specialişti, dornici să se perfecţioneze şi să se ridice etic şi profesional la cotele
deontologice ale profesiunii, urrnărite cu experienţa unui conducător care
îmbina exigenţa cu înţelegerea, şi cu care a finalizat lucrări de mare importanţă
pentru cei ce doresc să descopere trecutul istoric păstrat între filele îngălbenite
din dosarele de arhivă. În realizarea sa profesională şi familială i-a fost în
permanenţă aproape soţia sa, doamna învăţătoare Mariana Zaharia, un distins
cadru didactic în învăţământul preşcolar, remarcabil metodist şi îndrumător al
tinerelor educatoare, o mamă grijulie pentru creşterea, educarea şi pregătirea
pentru viaţă şi societate a celor doi fii. De altfel, desprinderea de familie,
temporară sau în perioade mai lungi pentru a se perfecţiona şi dedica cercetării
şi în alte ţări, nu se putea realiza fără siguranţa că soţia sa va putea să rezolve
toate problemele casei şi ale familiei". (Elena Ungureanu, octombrie 20 Il).
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"Am cunoscut, prin latura profesiunii, pe Dumitru Zaharia într-o lungă
de timp de aproape două decenii, din 1976 până la pensionarea sa în
1989, perioadă în care a fost director la Arhivele Statului Filiala Bacău, eu fiind
în aceeaşi funcţie la Brăila. În această perioadă ne-am întâlnit în fiecare an cu
prilejul convocărilor de la Direcţia Generală sau la diferite manifestări
arhivistice în unele oraşe din ţară. Am apreciat în persoana sa un om de valoare
deosebită care în drumul parcurs din anii tinereţii către vremurile de pensionare
a manifestat pasiune şi perseverenţă în domeniul arhivisticii şi istoriei cu
profunde şi temeinice cercetări pentru redarea adevărului. Am avut convorbiri
pe diverse teme, în unele ocazii şi l-am apreciat ca un bun şi statornic prieten.
S-a manifestat cu expuneri, articole şi alte participări în domenii diferite: în
cadrul Societăţii de Ştiinţe Istorice, la simpozioane şi sesiuni organizate de
Arhivele Statului şi muzee, cu articole la "Revista Arhivelor" şi alte reviste, cu
volume şi alte publicaţii, iar în mod deosebit cu activitatea sa de conducere a
instituţiei şi cercetările de peste hotare în diferite oraşe din Italia. Îmi amintesc
şi astăzi că una dintre conversaţii a fost şi aceea de cercetare a arhivelor secrete
ale Vaticanului unde se pătrundea cu multe formalităţi şi insistenţe, mai
deosebite decât în alte locuri. Alte conversaţii s-au referit la teme istorice.
Acest meticulos cercetător privind istoria a imprimat necesitatea
apropierii dintre şcoală şi arhive, importanţa didactică şi ştiinţifică a acestei
apropieri, subliniindu-se rolul dascălilor în vremuri "care au instruit generaţii de
copii din rândul cărora s-au ridicat personalităţi".· Activitatea din cadrul
Arhivelor Statului a imprimat un înalt grad de comportament faţă de problemele
zilnice, cu îndrumări în diriguirea celor mai însemnate lucrări de protejare şi
prelucrare a documentelor de către personalul arhivelor în depozitele filialei cât
şi asistenţă de specialitate la instituţii şi întreprinderi. S-a preocupat de
constituirea colecţiilor de documente provenite din donaţiile unor învăţători
pensionari care au apreciat importanţa valorificării acestora pentru istorie.
Cercetările pe care le-a făcut în Italia la arhive, muzee şi biblioteci din
Palermo, Napoli, Roma, Geneva, Torino, Milano, Veneţia, Bologna şi Florenţa
au contribuit la cunoaşterea şi aprofundarea unor probleme de importanţă
perioadă

istorică deosebită.

Din frânturi de gânduri şi impresii personale am remarcat că la întruniri
profesionale vorbea cu logică în expuneri, arătând pasiune pentru realizarea
unor probleme arhivistice şi argumente solide rezultate din cercetări pentru
studii istorice. Cunoscător de marcă al limbilor italiană şi latină a imprimat
activităţii de cercetare un rol de seamă". (Nicolae Mocioiu, Brăila, octombrie
20 Il).
"Uneori, la conferinţele preoţeşti, care se organizau la nivelul Protoieriei
Bacău, erau invitate şi personalităţi ale vieţii ştiinţifice băcăuane, printre care,
încă din primii ani, am remarcat istoricii lulian Antonescu - orator desăvârşit pe
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care-I ascultai fascinat şi fără să simţi trecerea timpului, Ioan Mitrea, pasionat
arheolog, bun cunoscător al începuturilor creştinismului pe teritoriul ţării
noastre şi Dumitru Zaharia, directorul Arhivelor Statului Bacău, pasionat
cercetător în Arhivele din România, Italia şi Vatican, care ne vorbea despre
importanţa organizării arhivelor parohiale, după care ne ţinea adevărate lecţii de
istorie adevărată, bazată pe cercetările documentelor, insistând, aproape de
fiecare dată, pe spiritul românilor, cum erau apreciaţi ei de personalităţi
europene ale veacurilor trecute. Nu ocolea, ba chiar insista pe problema
identităţii religioase a românilor.
Aşa l-am cunoscut pe doctorul în istorie Dumitru Zaharia, un om foarte
agreabil şi cult. Treptat, din discuţiile cu preoţi mai cu experienţă din Protoieria
Bacău, am aflat mai multe lucruri frumoase despre acest înzestrat om. Părintele
Mareş, cel care avea să devină preasfinţitul Ioachim Vasluianu, episcop vicar al
Episcopiei Romanului şi Huşilor, iar mai apoi preasfinţitul Ioachim, episcop al
Episcopiei Huşilor, avea întotdeauna cuvinte de apreciere la adresa sa, la fel ca
şi preotul protopop Constantin Mardare. Domnul doctor Dumitru Zaharia a fost
şi este un constant colaborator al Anuarelor Misionare ale Episcopiilor de
Roman şi de Huşi, în care a publicat numeroase articole, care, pentru noi,
preoţii, dar nu numai, sunt de folos sufletului, pentru că în ele găsim informaţii
necunoscute, mai puţin cunoscute ori despre care se conturaseră, de-a lungul
timpului, aprecieri intenţionat eronate. Istoricul, cercetătorul, omul legat de
documentul de arhivă vine, cu competenţă şi profesionalism, să transmită
adevărul, care este unul singur.
Anii au trecut, iar legăturile noastre cu domnul Dumitru Zaharia au
continuat în spiritul respectului, al aprecierii omului cu dar de la Dumnezeu să
fie dedicat cunoaşterii trecutului atât de tumultuos al neamului românesc, neam
creştin, care a ştiut cum să reziste în calea tuturor urgiilor care s-au abătut
asupra lui în lungul timpului, neam din care s-au ridicat personalităţi
recunoscute în întreaga lume, neam care a dat ortodoxismului mulţi dintre
sfinţii înscrişi în calendarul nostru, neam care a ridicat multe şi minunate
biserici şi mănăstiri "pentru pomenire", între care şi Biserica noastră Precista
din Bacău, ctitorită de Ştefan cel Mare şi Sfânt, împreună cu fiul său Alexăndrel
şi sfinţită pe 1 ianuarie 1491 ". (Preot Constantin Tomozei, Bacău, Octombrie
2011)
Se cuvine să adăugăm şi câteva vorbe despre familia lui Dumitru Zaharia.
S-a căsătorit în anul 1954 cu învăţătoarea Mariana Ene, originară din Plopana,
judeţul Bacău, iar din căsătoria lor au rezultat doi băieţi: Silviu şi Pompiliu.
Fiul cel mare, Silviu, inginer mecanic de nave, este căsătorit cu Elena,
născută Patrichi - inginer constucţii hidro şi au doi băieţi: Dragoş, care a
îmbrăţişat meseria tatălui, este căsătorit cu Mihaela şi, la rândul lor au tot doi
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Mihnea-Ioan şi Teodor-Cristian. Celălalt fiu, Bogdan-Ioan, este filolog,
artist fotograf şi pasionat de maşini.
Mezinul, Pompiliu, este IT-ist, s-a căsătorit cu Gabi, născută Siminiceanu,
specialistă în domeniul bancar şi au un fiu, Cosmin, pilot de aviaţie. Sunt
stabiliţi în Canada de aproape un sfert de veac.
Cu temei, putem afirma că şi în plan personal, de familie, Dumitru
Zaharia s-a realizat şi a lăsat în urmă vlăstare care-i poartă cu demnitate numele
şi de care era tare mândru.
Destinul a făcut ca în ajunul zilei în care ar fi împlinit respectabila vârstă
de 92 de ani, ochii profesorului doctor Dumitru Zaharia să se închidă pentru
totdeauna. A lăsat în urmă un nume de referinţă pentru istoria şi arhivistica
românească, o operă valoroasă şi urmaşi care să-I pomenească.
Am întreprins acest demers în semn de aleasă preţuire faţă de
profesionistul dr. Dumitru Zaharia, de la care am avut multe de învăţat şi pentru
a-i aduce un omagiu din inimă pentru pasiunea cu care şi-a exercitat meseriile
de profesor şi arhivist, pentru conducătorul şi formatorul de oameni, pentru
verticalitatea morală şi cea profesională manifestate de-a lungul întregii cariere,
pentru temeinica sa pregătire profesională, pentru dascălul cu vocaţie
pedagogică desăvârşită, pentru aportul
deosebit adus la îmbogăţirea
patrimoniului arhivistic şi bibliofil al Arhivelor Naţionale Bacău, pentru
numărul impresionant de cărţi, studii şi articole publicate, pentru modul
acaparator cu care vorbea despre cercetările sale în arhive, muzee, biblioteci şi
alte asemenea instituţii, pentru eforturile făcute, uneori cu sacrificii, resimţite
mai ales de familie, pentru studierea, cunoaşterea şi lămurirea unor probleme
mai puţin cunoscute, ori spinoase, ori falsificate din istoria neamului românesc,
pentru tonul răspicat cu care îşi susţinea afirmaţiile bazate pe cea mai directă
sursă de informare - documentul de arhivă, pentru omul respectat şi preţuit de
către toţi cei care I-au cunoscut bine, şi nu puţini sunt aceştia.
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GERNOT NUSSBĂCHER
arhivist, istoric, cercetător
22 august 1939- t 21 iunie 2018
Dr. Elisabeta MARIN
"Soli Deo Gloria" - " Slavă numat
lui Dumnezeu". Aşa îşi începe Gemot
Nussbăcher autobiografia din "Anuarul
jubiliar - 50 de ani de la bacalaureatul
nostru, Liceul Honterus, 1856-2006,
Amintiri despre trecut, pnvm către
viitor"'. Prin a-[ mulţumi şi a-L slăvi pe
Dumnezeu, care L-a călăuzit şi apărat, şi
prin a-1 mulţumi pentru faptul că El este
izvorul binelui şi frumosului din viaţa sa.
Gemot N ussbăcher s-a născut în
Braşov , la 22 august 1939, pe strada
Castelului nr. 120, ca cel mai mare dintre
cei trei fraţi. Tatăl său, Kurt Nussbăcher, a
şeful
fost
comerciant
diplomat,
departamentului de achiziţii al fabricii
"Nivea", iar mama sa, Era, născută
Dieners, a fost profesoară de lucru manual
şi restaurator de covoare. Sora, Ute, căsătorită Hubbes, s-a născut în 1941 , a
fost mai târziu laborantă, iar din 1990 trăieşte în Germania. Fratele mai mic,
Ulf, s-a născut în 1944, este de meserie stomatolog, iar din 1984 locuieşte în
Elveţia.

În primăvara anului 1944, din cauza atacurilor aeriene asupra Braşovului,
familia sa se retrage mai întâi la Râşnov, apoi la Agnita, pentru a reveni în
toamna aceluiaşi an la Braşov, în casa bunicii din strada Castelului nr. 126. În
spaţiul generos al grădinii, copiii se jucau şi-şi construiau "colibe" şi îşi ajutau
părinţii care cultivau legume pentru a-şi asigura hrana zilnică.
Urmează toate etapele şcolare, de la grădiniţa din strada Poarta Schei, la
Şcoala Elementară Nr. 23 (devenită ulterior Nr. 4), unde, în clasa a II-a,
Erinnerungen an Vergangenes-Blick in die Zukunft, Festschrift zum 50 Jubilărum unseres
Abiturs an Honterusgymnasium zu Kronstadt 1956-2006, pg. 148-150.
1

523
https://biblioteca-digitala.ro

"Acta Bacoviensia"- Anuarul Arhivelor Naţionale

Bacău,

nr. XIV/20 19

profesorul Karl Lang îi trezeşte interesul pentru istoria locală şi istorie în
general. Atracţia lui Gernot Nussbăcher pentru istorie şi cercetare a fost
încurajată şi susţinută de renumiţii profesori braşoveni de istorie, Maja Philippi,
Franz Killyen şi Rudolf David.
Din 1953 urmează cursurile Liceului Mixt Nr. 2, cu limbă de predare
germană (liceu care a funcţionat o vreme în clădirea Liceului Şaguna),
obţinând, în 1956, diploma de maturitate. În perioada liceului a făcut parte,
împreună cu alţi colegi, din nou reînfiinţata brigadă a clopotarilor.
Evenimentul decisiv pentru cariera sa a fost descoperirea datelor şi
inscripţiilor din Biserica Neagră, până atunci necunoscute ( l O oct. 1954).
Astfel, Biserica Neagră a devenit marea sa dragoste, care 1-a determinat să
urmeze istoria.
În 1957 apare primul articol în ziarul "Volkszeitung" nr. 4, anul I,
20.06.1957, "Was die grosse Glocke erzălt" 2 .
În anul 1956, în urma examenului, este admis la Facultatea de Istorie din
cadrul Universităţii "Victor Babeş" din Cluj-Napoca. În perioada studenţiei,
pentru a-şi completa veniturile, cercetează în Arhivele Academiei din Cluj, la
Arhivele Statului din Cluj şi în diverse biblioteci.
În vara lui 1959, Gernot Nussbăcher o întâlneşte la Vulcan pe Ada Schiel,
fostă colegă de liceu, cu care se căsătoreşte în 1961, cu puţin timp înainte de
examenul de diplomă. În 1970, se naşte fiica lor, Brigitte.
Ada Ruth Schiel (1938-2015), s-a născut în Braşov, şi a fost fiica
inginerului arhitect Rudolf Schiel şi a Adei, născută Rhein . A copilărit, la fel ca
Gernot, pe strada Castelului, într-o casă cu o grădină generoasă, "un paradis al
copilăriei". În timpul bombardamentelor din 1944, familia Schiel se refugiază la
Hoghiz, lângă Rupea, unde Ada învaţă limba maghiară de la copiii din sat,
descoperindu-şi astfel talentul pentru învăţarea limbilor străine. Din 1952,
urmează cursurile şcolii tehnice comerciale (Mercur), secţia germană, mutată la
Sibiu în 1955, desfiinţată după primul semestru. Învaţă cu uşurinţă limbile rusă
şi engleză, dar se îmbolnăveşte şi amână examenul de bacalaureat. Între 19571959, Ada urmează cursurile Şcolii Tehnice Sanitare.
În perioada neagră a deportărilor, familia Schiel, la fel ca multe alte
familii de saşi, împărtăşeşte teama generală a deportărilor. Numele Schiel este
un pericol în plus, prin asocierea cu proprietarul fabricii cu acelaşi nume
(devenită "Strungul" şi, mai târziu, "Hidromecanica"), considerat "exploatator
al poporului", deşi între cele două familii nu există o relaţie de rudenie.
După examenul de diplomă, în 1961, efectuează două luni de stagiu
militar, apoi este repartizat ca arhivist la Arhivele Statului din Cluj, unde

2

Vezi Bibliographia GN, p. 1/1.
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la data de 1 aprilie 1962, când este transferat la Braşov pentru a
fi alături de familie.
"Prin anii 1961, instituţia Arhivelor Statului se confrunta cu o acută lipsă
de personal de specialitate, întâmpinând dificultăţi în cercetarea unor
documente valoroase scrise în limbi străine, mai ales din perspectivele deschise
de acordurile încheiate cu URSS, Austria, Germania, Ungaria, Turcia, S.U.A.
(unde se aflau microfilme după arhivele germane, referitoare la România).
Atunci au fost angajaţi tineri specialişti de la facultăţile de istorie şi limbi
străine, care, în majoritatea lor, au devenit cercetători de valoare şi autori de
lucrări stiintifice. Între acestia a fost si Gemot Nussbăcher, care s-a detasat de
'
'
'
'
'
ceilalţi printr-o muncă asiduă şi pasionată ... , ajungând să se situeze printre cei
mai reprezentati vi cercetători. L-am cunoscut în 1961, prin fizionomia sa, un
copil încă, nu prea înalt, subţirel, cu ochii jucăuşi dar îndrăzneţi, pasionat pentru
3
activitatea în arhive şi mai ales pentru cea de cercetare".
Din anul 1964, începe o colaborare cu ziarele de limbă germană
"Volkszeitung", "Neuer Weg", iar după 1968, cu "Karpatenrundschau" şi
"Hermannstădter Zeitung", cu articole de istorie locală sau despre personalităţi,
majoritatea fiind dedicate umanistului Johannes Honterus. În anul 1967
promovează examenul de arhivist principal, iar în 1971 pe cel de traducător
pentru germană-română. În anul 1968 este trimis la cercetare în Arhivele
Iugoslaviei, iar în anul 1973, în Republica Democrată Germană. În 1972,
cunoscându-i preocupările, Editura Kriterion îi propune să scrie o monografie
ilustrată despre Johannes Honterus, cu ocazia împlinirii a 475 de ani de la
. 4
naşterea acestUia.
Fiind angajat al Ministerului de Interne, îi este interzisă corespondenţa cu
străinătatea, deşi dorea un schimb profesional ştiinţific între cercetători. Din
cauza plecării rudelor soţiei în Germania şi a fratelui său în Elveţia, în 1986,
este transferat "în interes de serviciu" la Biblioteca Judeţeană "Gheorghe
Bariţiu" din Braşov, unde a lucrat ca bibliograf. După evenimentele din 1989,
în urma unei cereri scrise, este reîncadrat la Arhivele Statului Braşov, cu data de
1 martie 1990.
Între anii 1981-1985, Gemot Nussbăcher, împreună cu Monica Vlaicu şi,
din 1984, cu Elisabeta Marin, au fost lectori ai cursului de paleografie germană,
coordonat de lector Tiberiu Moţ, director al Arhivelor Judeţului Timiş. Între
anii 1986-1990, din varii motive, cursurile de paleografie nu s-au ţinut, acestea
fiind reluate după 1990, stabilindu-se cursuri pe o durată de 5 ani. Aceste
cursuri s-au ţinut la început la Bucureşti, Sibiu, Timişoara, iar după 1992, la
3

Nicolae Dinu, director general al Arhivelor Statului 1961-1965, O via{â inchinatâ arhivelor, în
lucrarea In honorem Gernot Nussbăcher, p.ll3
~ "Johannes Honterus sein Leben und Werk im Bild", vezi "Bibliographia GN" pg.26/212
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Braşov. În grupa de cursanţi din perioada 1990-1995 şi-au manifestat dorinţa de
a participa şi colegi de la Muzeul Judeţean de Istorie Braşov.
În următorii ani, Gemot Nussbacher a funcţionat şi ca lector pentru
paleografie germană în cadrul Şcolii de Perfecţionare Arhivistică, unde, în anii
1994-1995, a organizat un schimb de experienţă pentru grupa de paleografie,
ocazie cu care, împreună cu elevii săi a fost într-o excursie de studii atât la
Gundelsheim şi la Arhivele Federale din Germania, cât şi la Viena. Cursurile de
limbă şi paleografie germană au fost mediatizate în presa naţională şi locală:
"Studium der gotischen Schrift-Fortbildungskurs flir deutsche Palaographie im
Kronstadter Staatsarchiv", apărut în "Neuer Weg" 43, nr. 13109, 9 noiembrie
1991. Cea de-a doua convocare din anul IV s-a desfăşurat în două etape, prima
etapă fiind cea teoretică, iar cea de-a doua parte, în perioada 13-24 aprilie 1994,
care s-a desfăşurat în cadrul unei călătorii de studii în Germania. Datorită lui
Gemot Nussbacher, membrii grupei de paleografie au primit o invitaţie
nominală de la domnul prof. dr. Friedrich Kahlenberg, preşedintele Arhivelor
Federale, pentru o vizită la câteva arhive din Germania. Invitaţi la Ambasada
României de la Bonn, am fost primiţi de domnul ambasador praf. dr. Florea
Dudiţă, împreună cu soţia, şi de colaboratori ai ambasadei. A fost predată şi
scrisoarea domnului director general prof. dr. Ioan Scurtu. Colegii au putut
constata că în arhivele din Germania există încă multe izvoare nevalorificate cu
privire la istoria României şi că tocmai absolvenţii grupei de paleografie
germană sunt chemaţi să aibă un rol activ în relaţiile arhivistice dintre ţările
noastre.
În perioada 22-28 aprilie 1996, grupa de paleografie germană a mai
participat la un schimb de experienţă la Viena, Austria, la Arhivele Statului.
Delegaţia a fost formată din Gemot Nussbacher, Elisabeta Marin, Marlen
Negrescu, Corina Sebişan, Adrian Onofreiu şi Monica Cincu. La Viena,
delegaţia a fost întâmpinată de directorul general al Arhivelor Naţionale ale
Austriei, domnul dr. Lorenz Mikoletzki, care a prezentat structura Arhivelor şi a
înlesnit vizita la k. k. Hofkammer-Archiv, arhive aflate în subordinea Arhivelor
Statului. Arhiviştii români au fost impresionaţi în mod deosebit de cantitatea
enormă de documente referitoare la Transilvania şi România aflate în aceste
arhive. Spre deosebire de România, unele ţări din fostul Imperiu Austro-Ungar
(Ungaria, Cehia) şi-au stabilit la Viena permanenţe arhivistice pentru studierea
documentelor ce conţin referiri la propria istorie. Vizita în Arhivele Statului ale
Austriei a fost descrisă pe larg de Gemot Nussbacher în "Karpatenrundschau"
nr. 20/23 7, anul 29 (40), 18 mai 1996, p. 3. Vreau să menţionez că ambele
deplasări în Germania şi Austria au fost posibile datorită efortului şi implicării
lui Gemot Nussbacher. Toţi participanţii îi rămân profund recunoscători
mentorului lor.
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După 18 ani de domiciliu în casa parohială de la Biserica Sf. Martin,
Gernot Nussbacher se mută, în anul 1996, în Curtea Bisericii Negre, în localul
fostei biblioteci a lui Honterus, înfiinţată în 154 7. De la fereastra sa vedea în
permanenţă statuia lui Honterus, cel căruia i-a dedicat întreaga sa activitate.
Cu bucurie mărturisea în autobiografia sa că a putut, după 1989, să
cerceteze după pofta inimii şi să meargă pe urmele lui Honterus în Germania,
Ungaria, Elveţia şi să studieze şi pentru istoria locală, menţionând, printre altele
şi volumele Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbiirgen.
Profesionismul lui Gernot Nussbacher a fost unic. Astfel, în volumul
Arhivele şi cultura, autor Marin Radu Mocanu, apărută în anul 1998, la Editura
Ministerului de Interne, p.l23-124, Gernot Nussbăcher este descris astfel: "În
cei 35 de ani de practică arhivistică, cu o întrerupere de câţiva ani provocată de
aberaţiile regimului totalitar în materie de cadre, Gernot Nussbacher, însuşindu-şi
temeinic paleografiile limbilor germană, latină şi maghiară, a reuşit să ajungă
cel dintâi la unele informaţii documentare pe care le-a transpus în instrumente
de informare ştiinţifică şi apoi le-a prelucrat istoriografic. Aşa a ajuns să publice
peste 1130 de titluri - studii, articole şi volume - referitoare la localităţile
transilvănene şi la personalităţile acestora, multe dedicate marelui umanist
braşovean Johannes Honterus ( 1498-1549). Numeroase deplasări de studii şi
vizite în străinătate (Germania, Franţa, Austria, Elveţia, S.U.A.) i-au stimulat
cercetările propriu-zise şi I-au pus în legătură cu problematica şi metodologia
istoriografiei apusene.
Istoriografia lui Gernot Nussbacher nu vizează în exclusivitate trecutul
comunităţii săseşti, chiar dacă înglobează o anume preponderenţă în acest sens,
scrierile sale aducând o contribuţie reală la istoria Transilvaniei, în general, prin
numeroasele istorii (comunal-) locale pe care le-a redactat. El relatează cu
aceeaşi obiectivitate istorică despre comerţul Braşovului cu Moldova în secolul
al XV-lea sau prezenţa lui Mihai Viteazul la Bran, la Alba Iulia ori în alte
localităţi ale Transilvaniei, cu care ne vorbeşte şi despre meşteşugurile din
Sighişoara în secolul al XVI-lea sau activitatea tipografică a lui Lavrentie sau
Filip Moldoveanul.
Tratând despre adeziunea saşilor la Actul de la 1 Decembrie 1918
oglindită în presa germană din Transilvania, istoricul, cercetând întreaga presă
de limbă germană ce apărea la Sibiu, Braşov, Sighişoara, Mediaş, Reghin,
Bistriţa şi Agnita, descoperă că aceasta era în principiu de acord cu
autodeterminarea Transilvaniei, susţinând că "azi nu este vorba numai de statul
român (România veche - n.n.), ci de întreaga naţiune română ca factor
important pentru organizarea politică a bazinului Dunării."
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Complexitatea şi diversitatea problematicii istoriografice abordate de
Gernot Nussbacher fac din structura sa un îndreptar "enciclopedic" pentru orice
cercetător. " 5
La finele anului 1999, Gernot Nussbacher se pensionează, dar mai
lucrează în arhive până în 2004, ca expert, apoi la Muzeul Casa Mureşenilor, la
Consistoriul Bisericii Evanghelice C.A. din Braşov şi, în final, la Arhiva
Bisericii Negre, până în august 2016.
Este destul de dificil, dacă nu imposibil de descris în câteva pagini o
activitate de peste 55 de ani închinată cercetării arhivistice. Gernot Nussbacher
s-a identificat cu instituţia, arhiva nefiind pentru el o necunoscută. Avea răspuns
la orice întrebare, iar în ceea ce priveşte documentele şi sursele spunea şăgalnic:
"parcă am scris despre asta, vezi în manuscrisul x sau fascicolul y sau în
volumul z", indicând până şi pagina sau cota unde găseai informaţia dorită.
În anul 1999, Academia Română a dedicat o sesiune ştiinţifică
comemorării a 450 de ani de la moartea lui Honterus, prilej cu care Gernot
Nussbacher a fost invitatul de onoare şi a rostit o prelegere omagială ("Wer war
Honterus?/ Cine a fost Honterus?", Editura Aldus).
Despre activitatea prolifică a lui Gernot Nussbacher s-a scris foarte mult,
dovadă fiind volumul editat cu prilejul aniversării de 65 de ani In honorem
Gernot Nussbăcher, care cuprinde, pe lângă articolele de specialitate şi
bibliografia la nivelul anului 2004, cu 1340 de titluri, urmată de Bibliographia
lucrărilor istorice, tipărită la Editura Al dus în 2017, ediţie îngrijită de
Bernhardt Heigl şi Thomas Şindilariu, care cuprinde 1580 de titluri, cu un
aparat critic impresionant, cu indice topografic, al persoanelor şi al lucrurilor,
atât în limba română, cât şi în limba germană.
În anul 2016, când a venit destul de brutal "pensionarea" a doua, apare
publicaţia Îndrumător pentru istoria germanilor din Braşov şi Ţara Bârsei, care
cuprinde glosarul fondurilor Arhivelor Statului din Braşov şi ale Arhivei
Comunităţii Evanghelice C.A. Johannes Honterus (Archivfiihrer zur Geschichte
der Deutschen in Kronstadt und dem Burzenland), prelucrat de Bernhardt
Heigl, Petra Rezac, Thomas Şindilariu şi dedicat discret, pe verso-ul foii de titlu
"arhivistului şi istoricului braşovean Gernot Nussbacher, cu prilejul împlinirii
vârstei de 75 de ani".
Când intra în "Pivniţa şoriceilor" (depozitul şi biroul Arhivei Johannes
Honterus), Gernot se anunţa trimiţând "buzduganul" verbal înainte, ca să nu ne
speriem: "Gernot Kommt!" ("Vine Gernot"), iar la plecare ne luam rămas bun
şi când spuneam "pe mâine", răspunsul lui era invariabil "sub conditione
Iacobaea".
Mai în glumă, mai în serios, de multe ori îi spuneam "homo enciclopedicus", la care el, în
cunoscuta-i modestie îmi spunea: ,,Ioi, ioi, ioi, nici chiar aşa!"
5
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Reluăm seria scrierilor dedicate lui Gernot Nussbăcher. În volumul In
honorem Gernot Nussbăcher, dl. prof. dr. Corneliu-Mihail Lungu (fost director
general al Arhivelor Naţionale), sub titlul Gernot Nussbăcher arhivistul istoricul - omul subliniază: "Arhivistul adevărat a fost completat în mod fericit
de istoricul ce s-a aplecat cu pasiune şi competenţă asupra documentelor de
arhivă ce le-a prelucrat de-a lungul anilor, adunaţi într-o viaţă de om". Dl.
Lungu continuă: "A vorbi însă despre personalitatea sa nu se poate să nu se
stăruie şi asupra calităţilor sale de om atât de apreciat şi iubit şi stimat de toţi
cei care 1-au cunoscut în mai mare sau mai mică măsură. Pe cât de vastă şi
aleasă este pregătirea, pe atât de modestă şi firească îi e întreaga existenţă.
Din ştiinţa lui a ştiut să dăruiască celorlalţi rară nicio reţinere şi mai cu
seamă fără a urmări un scop anume sau diverse avantaje" 6 .
La rândul său, în articolul dedicat prof. dr. Corneliu-Mihail Lungu în
volumul omagial Corneliu-Mihail Lungu la 70 de ani, din seria "Profesioniştii
noştri", Gernot Nussbăcher povestea cu plăcere despre călătoria în Germania,
din anul 1990, împreună cu Corneliu-Mihail Lungu.
Şi ca să rămânem la deplasările în străinătate, dl. prof. dr. Ioan Scurtu
povesteşte despre participarea la delegaţia din Canada şi S.U.A alături de
Gernot Nussbăcher din anul 1992, în volumul Un istoric pe meridianele lumii,
Editura Mica Valahie, Bucureşti, paginile 164-165: "Într-adevăr, în cele 16 zile
Nussbăcher mi-a fost un companion discret, politicos şi eficient. Nu-l
cunoscusem înainte, dar ştiam că a publicat câteva cărţi bazate pe izvoare de
limbă germană. Din discuţiile avute pe parcurs, am aflat că a fost dat afară de la
Arhivele Statului în 1986, pentru că avea rude în străinătate (Germania), fiind
transferat la Muzeul de Istorie din Braşov (sic!). În 1990 a fost reprimit la
Arhive. Îi plăcea să studieze documente şi să scrie. Este un credincios în sensul
biblic: legătura cu Dumnezeu se ţine direct, nu prin intermediul bisericii. Din
orice câştig, oferă a zecea parte lui Dumnezeu; nu concepe să înşele (va da din
banii primiţi pentru diurnă). Se roagă (inclusiv în avion, tren, maşină, hotel) ca
totul să fie bine şi Dumnezeu îl ajută.
În urma discuţiilor cu dânsul, am reţinut mai multe idei, dintre care două
foarte importante:
1) Arhiviştii se cunosc puţin între ei, doar cu prilejul unor convocări sau
simpozioane. Ar fi util un buletin de informare privind activităţile desfăşurate,
noile fonduri date spre cercetare, cărţile şi studiile publicate de colegi.
Astfel s-ar ajunge la o apreciere corectă asupra oamenilor şi a activităţilor
lor. Unii au ştiut să-şi facă reclamă, în spatele căreia nu există nimic consistent.
2) Nu se putea vorbi de informatizarea Arhivelor Statului din România. În
prezent Serviciul Informatică cere fişe [SARIAS] din teritoriu pentru a fi
6

In honorem Gernot Nussbăcher, p.111-112
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introduse pe calculator, dar nimeni nu ştie cu ce rezultat. Este un fel de "secret
de serviciu". Când cineva vrea să spună ceva, şefa Serviciului îi închide gura,
zicând că respectivul nu se pricepe. Ea deţine adevărul absolut."
Ada s-a stins în 2015, apoi, în 2016, a intervenit "a doua pensionare" a lui
Gemot Nussbăcher, care 1-a copleşit. 1 s-a făcut, totuşi, o "favoare",
permiţându-i-se accesul pentru câteva ore pe zi în Arhiva Bisericii Negre.
În anul 2015, apare lucrarea lui Johannes Honterus Rudimenta
Cosmographica (publicată pentru prima oară în limba latină, în 1542), în
traducere trilingvă: maghiară, germană şi română. Cartea este rodul colaborării
unei echipe internaţionale, cu contribuţia elitei istoricilor braşoveni Paul Binder,
Gemot Nussbăcher, Heinz Heltmann, Valeria Căliman.
În 1988, o iniţiativă asemănătoare au avut Gemot Nussbăcher, Paul
Binder şi Valeria Căliman, care, împreună cu medicul Amold Huttmann au
publicat, la Editura Dacia, o ediţie comentată a operei lui Honterus, dar apărută
numai în limba română.
Pentru activitatea sa, Gemot Nussbăcher a fost recompensat cu mai multe
premii şi medalii:
1998 - Premiul Georg Dehio, Preis der Kiinstelergilde EBlingen
2002- Diploma de onoare a Consiliului Judeţean Braşov
2008 - Premiul Apollonia Hirscher acordat de Forumul Democrat al
Germanilor din Judeţul Braşov şi de Asociaţia Braşovenilor din Germania
2009- Medalia Honterus acordată de Forumul Democrat al Germanilor
din Transilvania
2013 - Însemnul de Onoare în aur pentru merite pentru Republica Austria
Destul de pe neaşteptate, Gemot "s-a prăbuşit". A stat o săptămână la
căminul de bătrâni din strada Iuliu Maniu. În ziua în care a plecat, a apărut în
"Karpatenrundschau" şi ultimul lui articol, Teiul lui Honterus (Die
Honteruslinde) 7 , care, aşa cum îl privea Gemot de la fereastra casei sale, s-a
uscat şi "a murit", după 135 de ani. Articolul se încheie cu speranţa ca, la
aniversarea din 2018 a 520 de ani de la naştere sau, în 2019, la comemorarea a
4 70 de ani de la moartea lui Honterus, comunitatea care îi poartă numele din
1898, să planteze un nou tei.
Mai multe instituţii au publicat anunţuri de condoleanţe în presa germană,
printre acestea numărându-se Consistoriul Evanghelic C.A. din Sibiu, Redacţia
Ziarului "Karpatenrundschau", precum şi colegiul profesorilor de la Liceul
Honterus.
În 5 iulie 2015, ziarul "Karpatenrundschau" publică articolul ziaristului
Ralf Sudrigian, Sub conditione Jacobaea ... , era formula latină obişnuită de
despărţire a lui Gemot Nussbăcher, "dacă Domnul vrea... ne vedem şi mâine".
7

"Karpatenrundschau", nr. 24 (3485), 21.06.2018.
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În ziarul "Siebenblirgische Zeitung" din 1O iulie 2018, istoricul prof. dr.
Harald Zimmermann aduce un omagiu celui care a fost "arhivar, istoric şi
cercetător al vieţii lui Honterus". Articolul este ilustrat cu o fotografie din 1991,
în care Gemot Nussbacher apare alături de mama sa, restauratoarea Era
Nussbacher, în atelierul de restaurare a covoarelor din colecţia Bisericii Negre.
În suplimentul literar al revistei "Astra", scriitoarea Steluţa Pestrea Suciu
realizează un minunat interviu cu Gemot Nussbacher, care spunea:
"Binecuvântarea lui Dumnezeu este cel mai bun lucru pe care vi-1 pot dori,
cuprinde tot ce vă trebuie pentru o viaţă frumoasă şi împlinită"
Autoarea interviului continuă: "Dialogul cu Gemot Nussbacher - fie
programat, cum este cel de faţă, şi transpus în pagină de revistă, fie spontan,
cum mi s-a întâmplat de multe ori - îmi oferă o desfătare intelectuală. Şi, mai
ales, îmi stâmeşte dorinţa de a-1 provoca să-mi destăinuie comori din multele
cunoştinţe acumulate într-o viaţă, pulverizând trecerea anilor. Pentru că Domnia
Sa, prezenţă binevoitoare, ştie să dăruiască partenerului de dialog, întâlnit fie şi
pe stradă, clipe tihnite de dreaptă judecată şi încredere" 8 .
În şirul articolelor dedicate lui Gemot Nussbacher este şi cel al lui
Thomas Şindilariu, directorul Arhivei Bisericii Negre. Acesta scrie: "Când
Johann Gott, fondatorul ziarului "Kronstadter Zeitung" şi promotorul colecţiilor
scrierilor saşilor transilvăneni a murit, în 1888, în necrologul din ziarul său s-a
scris că Braşovul este mai sărac şi a pierdut o personalitate care a marcat
generaţia sa. Acelaşi lucru eşti tentat să-1 spui fără nicio reţinere şi despre
Gemot Nussbacher". 9
Pe Gemot Nussbacher l-am întâlnit prima dată la Arhivele Statului (unde
altundeva?) când eram în anul IV şi am venit la documentare pentru o lucrare ce
urma să o susţin la o sesiune ştiinţifică studenţească. Din toamna anului 1972
am devenit colegi (pentru următorii 40 de ani). Am fost impresionată cât de
frumos am fost primită, în special de dl. Nussbacher. La scurt timp am fost
numită custodele sălii de studiu, unde am rămas până în anul 1992, când am
trecut la o funcţie superioară. Am ţinut să subliniez anii petrecuţi la sala de
studiu pentru că aici am cunoscut elita intelectuală a cercetătorilor braşoveni,
români, saşi şi maghiari. Gemot m-a prezentat Valeriei Căliman, lui Florea
Salvan, Emil Bologa, Emil Micu, dr. Amold Huttmann, Paul Binder, Bak6
Geza, Constantin Nastasi, Mircea Gherman, Mircea Băltescu, Viorel Cosma, dr.
Killyen, Michael Kroner, Ştefan Petraru, Gemma Zinveliu ş.a. Fiind bun prieten
cu Michael Kroner, i-a sugerat să publicăm în colaborare lucrarea Revista
Suplimentul revistei "Astra", "Literatură, artă idei", nr. 17/serie nouă, anul IX (LIII) nr. 3-4
(355-356), p. 72-93.
9
Gernot Nussbăcher (1939-2018), în "Zeitschrift fiir Siebenbiirgische Landeskunde, 41 (112),
Jahrgang (20 18), p. 216-217.
8
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Klingsor într-un dialog româna-german. După ce am urmat la Cluj cursul
intensiv de paleografie germană (1975), stagiul de perfecţionare în Germania, la
Koblenz şi Miinchen (1977) şi am luat examenul de traducător (1978), am putut
să trec şi la activitatea de traducere a documentelor. Una dintre primele lucrări a
fost Lupta pentru unitate naţională a Ţărilor Române în documente externe
1590-1630 (vezi Bibliographia GN, p. 52/451). După ce au apărut primele două
volume din Din cronici şi hrisoavel Aus Urkunden und Chroniken, am convenit
să alegem din cele două volume studiile referitoare la domnii Ţărilor Române,
la istoria Braşovului şi a Ţării Bârsei, istoria tiparului etc. Volumul a apărut la
Editura Kriterion în anul1987.
Tot în anul 1987, am lucrat la inventarul arhivistic Relaţiile Ţării
Româneşti şi Moldovei cu Braşovul 1369-1803, unde Gemot a verificat toate
rezumatele, iar subsemnata am întocmit indicele în condiţiile în care nu aveam
calculator.
Activitatea în Arhivă, până în anul 1989 se baza foarte mult pe cercetare,
întocmire de inventare, pregătire de inventare, pregătire pentru microfilmare
pentru fondul de asigurare, introducerea datelor pentru întocmirea fişelor
SARIAS, teren. Gemot întocmea fişele din limba germană, latină şi maghiară.
Aveam normă de întocmire a fişelor. Gemot avea o capacitate extraordinară. El
putea, în două zile, să-şi facă norma pe o lună şi, deseori, când colegii apelau la
el pentru documentele scrise în latină, germană, maghiară, Gemot îi ajuta
necondiţionat şi îi îndruma şi spre bibliografia aferentă perioadei. Astăzi, deşi
numeroase inventare sunt întocmite şi de Gemot Nussbacher, numele lui şi al
altor arhivişti, nu mai sunt menţionate, conform unui ordin absurd.
După anul 1989, am avut posibilitatea şi libertatea să valorificăm mult
mai bine documentele din arhiva braşoveană, activitate menţionată de Gemot
Nussbacher în Bibliographia GN, p. 109/917. În 1996, când s-au sărbătorit 520
de ani de la prima atestare a arhivei braşovene (1476), am scos volumul Braşov
1900, în care s-au valorificat fotografiile din colecţiile Stenner, Eichhron,
Corcodel. Inventarele fotografiilor şi a plăcuţelor fotografice din colecţia
Corcodel au fost întocmite de Gemot Nussbacher, care a efectuat şi traducerea
textelor româneşti în germană şi a întocmit cronologia Braşovului din perioada
1235-1918 (vezi Bibliographia GN, p. 133/1127).
Un alt volum la care am colaborat a fost "Karl Kurt Klein Corespondenţă
1897-1997" Bibliographia GN, p. 137/1163).
După apariţia volumului, m-a încurajat să mă înscriu la doctorat,
dându-mi bibliografie ajutătoare pentru întocmirea referatelor şi a lucrării.
Apogeul colaborării noastre a fost apariţia volumului "Quellen zur
Geschichte der Stadt Kronstadt", vol IX, Zunfturkunden, 1420-1580
(Bibliographia GN, p. 14311230). La acest volum s-a muncit foarte mult şi
numai în afara programului. Mergeam pe rând la anticariatul doamnei Astrid
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Hermel şi, împreună cu dl. Radu Silvestru, verificam şi corectam textele pentru
a nu ne scăpa vreo greşeală.
În 2002 apare volumul VIII din volumul Quellen zur Geschichte der Stadt
Kronstadt, fascicolul 2, Bibliographia GN, p. 15311292), iar câţiva ani mai
târziu, apare Monografia Camerei de Comerţ din Braşov (Bibliographia GN, p.
159/1344).
Cu toate că s-a pensionat în anul 1999, Gemot venea aproape zilnic la
Arhivele Naţionale, unde ne mai ajuta cu sfaturi competente la diverse lucrări.
În activitatea sa, abia după 1998 a fost apreciat şi onorat de cele mai înalte
foruri.
Din colaborarea cu Gemot Nussbacher s-a născut o prietenie profesională
deosebită. De multe ori m-a încurajat şi mi-a spus să am mai multă încredere în
mine. De multe ori, când eram mai trişti, ne eliberam apăsările confesându-ne
unul altuia, ştiind că cele spuse vor rămâne doar între noi. De multe ori, când nu
ştiam ceva şi îl întrebam, discutam şi mă îndruma, până scotea de la mine
răspunsul. Întotdeauna, la 1O fix, (vezi N. Iorga, O viaţă de om aşa cum a fost ...
despre F. Stenner), Gemot îşi servea sendvişurile pregătite cu grijă, pâine
graham cu margarină, pateu şi marmeladă. Când am îndrăznit să-i cer un
sendviş, ne-am făcut un obicei şi, la 1O fix, făceam schimb de "pâinici"
(Brotchen).
După ce m-am pensionat şi eu, am fost încă 8 ani colegi la Arhiva
Bisericii Negre (2008-20 16), unde am întocmit diverse lucrări specifice şi unde
ne-am păstrat unele obiceiuri şi de la Arhivele Statului.
În mod deosebit m-a impresionat colaborarea lui Gemot cu domnul Peter
Simon la editarea micromonografiilor de la Biserica Neagră, foarte frumos şi
inspirat ilustrate.
Atunci când am întocmit împreună cu doamna Einschenk listele
deportaţilor din Braşov, Gemot a contribuit decisiv cu informaţii biografice.
Am fost pensionaţi amândoi în august 20 16. Pentru Gemot a fost foarte
trist. Era obişnuit ca zilnic să-I privească pe Honterus din locuinţa lui, iar apoi
să meargă spre Arhivă, trecând pe lângă Biserica Neagră, marea lui dragoste.
Intra în "Pivniţa şoriceilor" şi îşi începea lucrările. Şi la Arhiva Bisericii Negre,
ca şi la Arhivele Naţionale, Gemot ajuta cu bucurie şi plăcere tinerii care
veneau la cercetare din România, Germania, Austria, Ungaria. Dacă îl întrebai,
îţi indica cu exactitate de ceasornic, unde găseşti manuscrisul sau cartea, uneori
indicând până şi cota. Am crezut că Gemot va rămâne încă mult timp printre
noi, gândindu-mă că mama lui, Era Nussbacher, a plecat la 91 de ani. N-a fost
să fie asa. În 15 iunie 2018, m-am dus la căminul de bătrâni. M-am bucurat că
m-a primit. Am încercat să-I încurajez şi să-i spun că m-a sunat colegul de la
Târgu Mureş, care m-a rugat să-i transmit că aşteaptă materiale de la el, pentru
arhivarii care n-au fost cuprinşi în primul volum al Arhiviştilor ardeleni.
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Atunci mi -a spus că- mi revine mie sarcina să continui şi "vei scrie şi
despre mine". l-am zis că - i sunt foarte recunoscătoare că mi-a îngăduit să fiu în
preajma lui , că m-a încurajat întotdeauna, că m-a sprijinit profesional , că a fost
mentorul meu şi că am avut întotdeauna de învăţat de la el şi , mai ales, pentru
faptul că mi-a spus să am încredere în mine ş i în forţele proprii . L-am întrebat
când mai pot să vin să-I vizitez şi mi-a spus că atunci când se va însănătoşi mă
va anunţa . M-am despărţit cu greu de Gemot, aş fi vrut să-i spun multe lucruri.
Dar, pentru Gemot, aş încheia cu cuvintele Ilenei Vulpescu: "Două
calităţi pe lume nu pot fi simulate şi nici înlocuite ori echivalate prin procedeul
mai iei de-aici, mai pui colea: inteligenţa şi bunătatea" . Iar acum, când nu mai
avem pe cine întreba, realizăm că Gemot este de neînlocuit.
Mulţumesc în mod deosebit doamnei Camelia Neagoe pentru că a fost
alături de Gemot Nussbăcher în cele mai grele momente ş i pentru ajutorul dat în
redactarea acestui material.

Thomas Şindilariu, Gemot Nussbăcher, subsemnata şi Petra Rezac
în ancadramentul uş ii care duce la "Pi vniţa şoriceilor" (Măusekeller),
de unde Gernot Nus sbăcher trimitea salutări verbale sau pe calculator
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